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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk melihat 

gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang terjadi di dalam suatu populasi 

tertentu (Notoadmodjo, 2010). Metode penelitian ini dilakukan dengan metode 

observasi yang dilakukan dengan mengamati keberadaan jentik Aedes aegypti ditinjau 

dari tempat perindukan di Kelurahan Sesetan. Observasi dilakukan dengan 

pengamatan secara langsung terhadap lingkungan tempat perindukan jentik Aedes 

aegypti dengan menggunakan lembar observasi. 

  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan yaitu di 

Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Penelitian ini dilakukan di 

Kelurahan Sesetan yaitu Banjar Tengah, Banjar Alas Arum, Banjar Pegok, Banjar 

Taman Suci, Banjar Puri Agung. Alasan memilih tempat atau lokasi ini sebagai 

tempat penelitian adalah dikarenakan berdasarkan data yang diperoleh dari 

Puskesmas I Denpasar Selatan yaitu Kelurahan Sesetan setiap tahun dari tahun 2014 

sampai dengan tahun 2017 selalu terjadi kasus Demam Berdarah Dengue. Dan alasan 

memilih kelima Banjar tersebut karena kelima Banjar tersebut  merupakan kasus 

DBD yang tertinggi di Kelurahan Sesetan. Kelurahan Sesetan merupakan kelurahan 
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dengan kondisi lingkungan perumahan yang padat, dan masih banyaknya warga yang 

kurang memperhatikan lingkungan terutama tempat-tempat yang memungkinkan 

nyamuk Aedes aegypti untuk berperindukan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan bulan Juni 2018. 

 

C.  Unit Analisis 

Unit analisis pada penelitian ini adalah keberadaan tempat perindukan nyamuk 

Aedes aegypti dan kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti di Kelurahan Sesetan. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah kepala keluarga di Kelurahan 

Sesetan yaitu 3497 kk. 

2. Sampel Penelitian  

Perhitungan besar sampel penelitian menggunakan rumus menurut (Juliansyah 

Noor, 2012) yaitu: 

n =  

Keterangan : 

N = Jumlah elemen/anggota populasi 

n  = Jumlah elemen/anggota sampel 

 d  = Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan 10%(0,1) 
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a. Perhitungan sampel rumah secara keseluruhan 

n =  

n =  

n =  

n =  

n = 97,21 (dibulatkan menjadi 97 rumah) 

Berdasarkan hasil perhitungan besar sampel dengan  tingkat kepercayaan 

(d=10%), diperoleh sampel sebanyak 97 rumah. 

b. Teknik sampling 

1. Penentuan jumlah sampel  

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu 

pengambilan sampel pada masing-masing Banjar di Kelurahan Sesetan menggunakan 

teknik kuota sampling yaitu menetapkan berapa jumlah sampel yang diperlukan atau 

quotum (jatah). Kemudian jumlah atau quotum itulah yang dijadikan dasar untuk 

mengambil unit sampel yang diperlukan. Anggota populasi maupun yang akan 

diambil tidak menjadi soal, yang penting jumlah quotum yang sudah ditetapkan dapat 

terpenuhi (Notoadmodjo, 2010). 

Jumlah rumah yang dijadikan sampel pada masing-masing banjar di 

Kelurahan Sesetan ditetapkan berdasarkan kuota dengan rumus sebagai berikut :  
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Hasil perhitungan masing-masing sampel rumah dilampirkan dalam tabel dibawah 

ini 

 

Tabel 3 

Jumlah sampel masing-masing Banjar 

 

No. Banjar Jumlah Sampel 

Jumlah  % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Banjar Tengah 

Banjar Alas Arum 

Banjar Pegok 

Banjar Taman Suci 

Banjar Puri Agung 

Total 

24 rumah 

15 rumah 

26 rumah 

18 rumah 

14 rumah 

97 rumah 

25% 

15% 

27% 

19% 

14% 

100% 

2. Teknik pemilihan sampel 

   Penentuan sampel rumah pada masing-masing banjar di Kelurahan Sesetan 

menggunakan teknik random sampling. Penentuan sampel rumah dipilih secara acak, 

apabila rumah yang dipilih dalam keadaan tidak berpenghuni maka dapat di ganti 

dengan rumah lain. Pengambilan sampel pada setiap Banjar dipilih pada satu rumah 

yang ditempati satu KK. Penulis melakukan observasi ke lapangan bersama dengan 

petugas jumantik yang berjumlah 5 orang dan 1 kordinator Jumantik dari Dinas 

Kesehatan Kota Denpasar Wilayah kerja Puskesmas I Denpasar Selatan . 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

a. Data primer  
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan mengumpulkan data 

secara langsung dengan menggunakan lembaran observasi. Dimana penulis akan 

melakukan penelitian secara langsung dengan menggunakan lembar observasi. Data 

primer dalam penelitian ini adalah mengenai keberadaaan jentik nyamuk Aedes 

aegypti pada setiap rumah di Kelurahan Sesetan. 

 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Data sekunder didapatkan 

dari Puskesmas I Denpasar Selatan berupa rekapan data kejadian kasus DBD dari 

Tahun 2014 sampai 2017, data ABJ tahun 2017 dan data jumlah kk di Kelurahan 

Sesetan tahun 2017. 

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap jentik nyamuk Aedes aegypti pada penampungan air 

dan tempat perindukannya. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrument pengumpulan data yang digunakan dalam pangambilan data 

yaitu sebagai berikut : 

a. Lembar observasi yaitu lembar yang digunakan untuk melakukan penilaian. 

b. Senter digunakan untuk melihat keberadaan jentik. 

c. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian. 

d. Camera adalah alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi penelitian. 

 

F. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 
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Pengolahan data yang telah terkumpul pada penelitian ini kemudian di olah 

dengan cara sebagai berikut: 

Lembar observasi yang diisi sesuai dengan keadaan rumah yang disurvei, dan 

menurut tempat perindukan jentik nyamuk Aedes aegypti selanjutnya dimasukkan ke 

dalam rumus perhitungan HI (House Index), CI(Container Index), BI(Bruteu Index). 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analasis univariate. Analisis univariate 

digunakan untuk mendeskripsikan gambaran tempat perindukan jentik nyamuk Aedes 

aegypti, kepadatan jentik nyamuk Aedes aegypti, dan jenis-jenis tempat perindukan 

yang dominan di sukai jentik nyamuk Aedes aegypti yang disajikan dalam betuk 

persentase, grafik, dan tabel distribusi frekuensi. 

Jenis tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 

a. Tempat penampungan air (TPA) untuk keperluan sehari-hari, seperti: drum, 

tangki, tempayan, bak mandi/wc, dan ember 

b. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti: tempat 

minum burung, vas bunga, perangkap semut, dan barang-barang bekas (ban, 

kaleng, botol, plastik, dan lain-lain). 

c. Tempat penampungan air alamiah seperti :lubang pohon, tempurung kelapa, 

pelapah pisang, dan potongan bambu 

Nilai HI, CI, BI, dan ABJ ditentukan dengan menggunakan rumus berikut : 

1. HI (House Index) adalah persentase antara rumah ditemukan jentik terhadap 

seluruh rumah yang diperiksa. 

 

2. CI (Container Index) adalah persentase antara container yang ditemukan jentik 

terhadap seluruh container yang diperiksa 
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3. BI (Bruteu Index) adalah jumlah container yang positif per seratus rumah yang 

diperiksa.  

 

4. ABJ (Angka Bebas Jentik) 

 

 

 

 


