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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

4.1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah keadaan yang berkaitan dengan kasus DBD di 

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data jumlah kasus DBD, Indicate Rate (IR) DBD, kepadatan penduduk, 

persentase rumah sehat dan persentase rumah tangga ber-PHBS per 

kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015.  

 

4.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Peubah 

Penelitian tugas akhir ini menggunakan variabel-variabel sebagai  berikut : 

Tabel 4.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Peubah 

Variabel Definisi Operasional Peubah 

Jumlah Kasus DBD Jumlah kasus DBD yaitu jumlah penderita demam 

tinggi mendadak berlangsung 2-7 hari, disertai 

manifestasi perdarahan (antara lain uji tourniqet positiv, 

petekie, ekimosis, epistaksis, perdarahan gusi, 

hematemesis dan/atau melena, dsb) ditambah 

trombositopenia (trombosit ≤ 100.000 /mm³) dan 

hemokonsentrasi (peningkatan hematokrit ≥ 20%) 

(Kementrian Kesehatan RI,2017). 

Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk yaitu jumlah penduduk di satu 

wilayah per km2 (Kementrian Kesehatan RI,2017). 

Indicate Rate (IR) DBD Indicate Rate (IR) DBD yaitu jumlah penderita baru 

penyakit DBD yang ditemukan pada suatu jangka 

waktu tertentu (umumnya 1 tahun) dibandingkan 

dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena 

penyakit DBD pada pertengahan jangka waktu 

bersangkutan (Kementrian Kesehatan RI,2017). 
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Persentase Rumah 

Sehat 

Persentase rumah sehat yaitu persentase rumah yang 

memenuhi kriteria minimal: akses air minum, akses 

jamban sehat, lantai, ventilasi, dan pencahayaan yang 

dihitung kumulatif dari tahun sebelumnya 

(Kementrian Kesehatan RI,2017). 

Persentase Rumah 

Tangga ber-PHBS 

Persentase rumah tangga ber-PHBS yaitu persentase 

rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku 

hidup bersih dan sehat, yang meliputi 10 indikator, 

yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, 

bayi diberi ASI eksklusif, balita ditimbang setiap 

bulan, menggunakan air bersih, mencuci tangan 

dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban 

sehat, memberantas jentik di rumah sekali seminggu, 

makan sayur dan buah setiap hari, melakukan 

aktivitas fisik setiap hari, dan tidak merokok di dalam 

rumah (Kementrian Kesehatan RI,2017). 

 

4.3. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 

Publikasi di website Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Publikasi yang 

diberi judul Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.  

4.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

deskriptif dan beberapa metode dalam analisis cluster hirarki agglomerative, yaitu 

metode single linkage, metode average linkage, dan metode ward. Alat bantu 

yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini yakni Geoda, QGIS 2.8.2. 

dan perangkat lunak statistik lainnya. 
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4.5. TAHAPAN PENELITIAN 

 

Gambar 4.1 Tahapan Penelitian 

  

Pada tahap awal pada penelitian ini adalah menentukan topik penelitian 

dimana topik yang dipilih pada penelitian ini adalah Analisis Cluster Spasial 

Tingkat Kerawanan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jawa Tengah Tahun 

2015. Kemudian membuat studi pustaka yang menjadi latar belakang dipilihnya 

topik tersebut. Lalu, mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang terjadi. 

Kemudian menentukan tujuan dan manfaat dilakukkannya penelitian dengan topik 

tersebut. Setelah itu, mengumpulkan data yang akan dianalisis berkaitan dengan 

topik yang dipilih dan melakukan input data untuk dilakukan analisis. Selanjutnya 

dilakukan analisis cluster dengan menggunakan metode single linkage, average 
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linkage, dan ward. Selain itu juga dilakukan analisis autokorelasi spasial dengan 

menghitung nilai indeks moran. Setelah didapatkan hasil pengelompokkan dan 

nilai indeks moran, maka selanjutnya akan dilakukan analisis dan pembahasan. 

Sehingga pada tahap terakhir adalah menarik kesimpulan. 

 

  


