
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merpakan penelitian deskriptif dan analisis dengan pendekatan cross 

sectional. Menurut Notoatmodjo,(2010) Penelitian cross sectional adalah salah satu peneltian 

untuk mempelajari dinamika korelasi antara-antara faktor-faktor risiko dengan efek dan cara 

pendekatan,observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Pada penelitian ini di 

lakukan obeservasi terhadap densitas jentik, meliputi CIserta keadaan lingkungan fisik dan 

sosial di wilayah kerja Puskesmas III Denpasar Selatan 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah kerja Puskesmas IIIDenpasar Selatan yang meliputi 

Kelurahan Serangan dan Desa Pemogan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada Bulan  September sampai Desember 2017 dari penyusunan 

sampai selesai dengan kegiatan mulai dari persiapan,pelaksanaan, pengumpulan dan 

pengolahan data. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

 Menurut Supranto (2007), populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen-

elemen yang sejenisnya akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Populasi dan 

sampel penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian. Dari data Puskesmas III 



Denpasar Selatan adalah 32 kk kasus dan jumlah 32 kk  tidak kasus ,dengan pembagian 55kk 

bermukim di Desa Pemogan dan 9kk di kelurahan Serangan. 

1. Sampel Penelitian 

Besar sampel 

 Berdasarkan data jumlah kk kasus di wilayah kerja Puskesmas III Densel berjumlah 

32 kk kasus.Tidak dilakukan perhitungan besar sampel karena jumlah sampel hanya 

32sampel saja.Sampel yang dilakuan perhitungan besar sampel jika jumlah sampel 

melebihi 100 sampel maka dilkukan sampling. 

D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam peneltian ini yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer didapat melalui wawancar,observasi dengan responden. Data sekunder 

diperoleh berupa data kasus, ABJ, peta wilayah dari PuskesmasIIIDensel , dan data dari 

Dinas Kesehatan Propinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar. 

2. Cara pengumpulan data 

Adapun data primer yang dikumpulkan yaitu melalui wawancara kepada responden dengan 

menggunakan kuisioner dan obervasi dengan form pemeriksaan jentik yang sudah disusun 

untuk mengetahui variabel penelitian yaitu tindakan pemberantasan sarang nyamuk Aedes 

aegypti.Disampling melakukan wawancara juga melakukan pengamatan langsung terhadapa 

sarang jentik nyamuk Aedes aegypti pada penampungan air dan tempat sampah. 

3. Instrument pengumpulan data 

Menurut Notoatmodjo, (2010) isntrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan 

untuk pengumpulan data. Instrument penelitian yang digunakan adalah 

kuisioner,thermometer dan hygrometer. Alat ukur yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini adalah kuisioner penelitian,form pemantuan jentik yang sudah disusun secara 



terstruktur,thermometer dan hygrometer. Kuisioner digunakan untuk mengetahui informasi 

responden yang berhubungan variabel penelitian dan form pemantuan jentik digunakan untuk 

melihat ada atau tidaknya jentik Aedes aegepty di rumah responden. Thermometer dan 

hygrometer digunakan untuk mengukur berapa suhu dan kelembaban rumah dan keadaan 

sekitar rumah responden. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

 Data yang terkumpul dari form pemantauan jentik serta pengukura suhu dan 

kelembaban kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut editing,coding,entrydata dan 

tabulating 

a. Editing (pemeriksaan data) langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan-

kesalahan data yang telah terkumpul juga memonitor jangan sampai terjadi kekosongan 

data yang di butuhkan. 

b. Coding (pemberian kode) adalah memberikan kode pada angka atribut variable untuk 

memudahkan analisa data. 

c. Entry data (memasukkan data) yaitu memasukan data ke dalam program computer untuk 

di analisa lebih lanjut. 

d. Tabulating (penyusunan data) adalah penyusunan data dalam bentuk table untuk 

mempermudah pengolahan data 

2. Analisis Data 

penelitian diolah dengan menggunakan paket uji analisis statistic untuk mengidentifikasi 

pengaruh antara variabel independen dan dependen.Analisis uji statistik yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu analisis bivariat. Analisis bivariate merupakan analisis untuk 

mengetahui dua variabel yaitu variabel bebas tindakan masyarkat dengan variabel terikat 

densitas jentik nyamuk AedesAegyty (Notoatmodjo,2012).  



Pada analisis bivariate ini menggunakan metode analisis Chi Square (X2).Uji ini 

dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Interpretasi 

dilakukan jika Ho ditolak dan Ha diterima bila didapatkan nilai p<0,05 dan Ho diterima dan 

Ha ditolak bila didapatkan nilai p > 0,05 (Dahlan,2006(Dalam Anjani,2014). 

 

 

 

 

 


