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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi pada penelitian ini yaitu keseluruhan data tahun 2010 sampai 

2014 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 

berjumlah 22 Kabupaten, yang mencakup jumlah kasus malaria, curah hujan, 

ketinggian wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk, persentase rumah 

sehat, penduduk miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pertumbuhan ekonomi, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data kabupaten/kota , yang mencakup jumlah kasus malaria, curah hujan, 

ketinggian wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk, persentase rumah 

sehat, penduduk miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pertumbuhan ekonomi tahun 2014. 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara 

Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Waktu pengambilan data dilakukan dari bulan Februari sampai April 2014 

sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan April sampai Juni 2014. Periode 

data yang digunakan dalam penelitian adalah data pada tahun 2014. 

4.3. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1. Variabel  

Variabel dalam penelitian ini adalah faktor penentu wilayah rawan 

penyakit malaria antara lain jumlah kasus malaria, curah hujan, ketinggian 

wilayah, kepadatan penduduk, persentase rumah sehat, persentase penduduk 

miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pertumbuhan 

ekonomi.  
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4.3.2. Definisi Operasional Variabel  

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Definisi Operasional Variabel Satuan Contoh 

Jumlah Kasus 

Malaria  

Jumlah penderita yang terkena penyakit malaria di 

Nusa Tenggara Timur 

Orang atau 

Jiwa 

Pada tahun 2014 jumlah kasus malaria di 

kabupaten alor sebanyak 8512 iwa 

Curah Hujan 

 

Ketinggian air yang terkumpul dalam tempat yang 

datar, tidak menguap, tidak meresap dan tidak 

mengalir  

Milimeter 

(mm) 

Curah hujan 1 mm artinya luasan 1 m
2
 

pada tempat yang datar tertampung air 

setinggi 1 mm atau tertampung air 

sebanyak 1 Liter. 

Ketingian 

Wilayah  (X3) 

Posisi suatu daerah jika diukur dari permukaan laut, 

yang diukur adalah posisi ketinggian. 

mdpl (meter 

diatas 

permukaan 

laut) 

Daerah A terletak terletak 100 MDPL. 

artinya daerah A ketinggiannya 100 meter 

dari permukaan laut. 

Kepadatan 

Penduduk (X4) 

Menunjukan banyaknya penduduk untuk setiap 

kilometer persegi (km
2
) luas wilayah di Nusa 

Tenggara Timur. 

Jiwa per km
2
 Pada tahun 2014 kepadatan penduduk 

Kabupaten Sumba Tengah sebesar 35 

jiwa/km
2
 

Rumah sehat 

(X5) 

Bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang 

sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, 

sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang 

baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai 

rumah yang tidak terbuat dari tanah 

Persen (%) Tahun 2014, persentase rumah sehat untuk 

Kab.Sikka sebesar 55.8% dari jumlah 

rumah yang diperiksa. 

Penduduk 

Miskin (X6) 

Penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per 

bulan sebesar Rp.211.726 atau sekitar Rp7000 per 

hari. 

Persen (%) Tahun 2014, persentase penduduk miskin 

di Flores Timur adalah 8.1 % 

Gizi Balita Hilangnya kemampuan sistem tubuh pada anak-anak Jiwa atau Berdasar data dari BPS provinsi NTT 
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Variabel Definisi Operasional Variabel Satuan Contoh 

Buruk (X7) untuk berfungsi dengan baik, sehingga 

mempengaruhi kesehatannya serta tumbuh kembang 

anak tersebut 

orang atau 

balita 

tahun 2014, Timor Tengah Selatan 

merupakan kabupaten dengan angka gizi 

balita buruk tertinggi yakni sebesar 12345 

balita 

Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan(X8) 

Segala wahana dan prasarana kesehatan yang di 

bangun secara mandiri atau secara bersama-sama 

dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, misal rumah sakit 

puskesma, posyandu, dll. 

unit Tahun 2013, Terdapat 32 unit fasilitas 

pelayanan kesehatan di Sumba Tengah  

Pertumbuhan 

Ekonomi (X9) 

Suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi 

dar isuatu perekonomian meningkat sepanjang waktu 

untuk menhghailkan tingkat pendapatan nasional 

yang semakin besar. 

Persen (%) Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi di kota 

kupang cukup bagus yakni sebesar 7.58% 
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4.4. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas 

Kesehatan Nusa Tenggara Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara 

Timur tahun 2014. 

4.5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitin ini, peneliti menggunakan beberapa metode analisis data 

diantaranya adalah  

1. Analisis deskriptif yaitu untuk menggambarkan faktor-faktor penentu 

wilayah rawan penyakit malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  

2. Analisis kelompok dengan metode pengelompokan hierarki, yaitu metode 

ward untuk mengelompokkan wilayah rawan penyakit malaria di Nusa 

Tenggara Timur berdasarkan faktor penentu wilayah rawan penyakit 

malaria. 

3. Selanjutnya melakukan pemetaan wilayah rawan penyakit malaria di Nusa 

Tenggara Timur berdasarkan hasil pengelompokan dengan menggunakan 

software arcGis versi 10.2.2 

4.6.  Tahapan Penelitan  

Untuk memperjelas tentang tahapan atau langkah penelitian dalam menjawab 

tujuan dari penelitian ini, peneliti membuat tahap-tahap langkah penelitian untuk 

analisis kelompok, tahapan penelitian menggunakan metode adalah sebagai berikut: 

Langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan analisis statistika deskriptif yaitu nilai minimum dan nilai 

maksimum dari masing-masing variabel. 

2. Memilih desain analisis kelompok dengan memilih ukuran kesamaan jarak 

yaitu jarak euclidean dan melakukan standarisasi data untuk menyamakan 

satuan variabel. 
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3. Melakukan pengujian asumsi data kelompok yaitu uji multikolinearitas.  

4. Memilih algoritma pengelompokan, yaitu algoritma hirarki dengan metode 

ward  

5. Melakukan interpretasi terhadap hasil pengelompokkan yang terbentuk. 

6. dan melakukan profilisasi kelompok berdasarkan kelompok yang terbentuk. 

Diagram alur penelitian ini secara sistematis dapat dilihat dalam Gambar 4.1 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Merumuskan Masalah  

Memilih Desain Analisis 

Kelompok 

Memilih Ukuran Jarak dan 

Standarisasi Data 

Asumsi Data Kelompok 

Memilih Algoritma 

Pengelompokkan  

Interpretasi Kelompok 

Profilisasi Kelompok 

Input Data 

Proses Data 

Gambar 4.1. Diagram Alur Penelitian 
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4.7. Struktur Penelitian 

Struktur penelitian merupakan gambaran penelitian secara keseluruhan, adapun 

struktur penelitiannya sebagai berikut: 

1. Dimulai dari Penentuan topic penelitian 

2. Mengindentifikasi masalah yang terbentuk sehingga perlunya dilakukan 

penelitian ini. 

3. Membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang 

4. Membuat tujuan dari penelitian 

5. Menentukan batasan masalah 

6. Studi pustaka dilakukan untuk mencari refersensi dari penelitian 

sebelumnya sehingga dapat mengidentifikasi variabel yang akan diteliti 

7. Langkah selanjutnya mengumpulkan data dan penginputan data yang akan 

digunakan. 

8. Melakukan pemilihan metode algoritma yang akan digunakan. 

9. Pengolahan data menggunakan metode ward  

10. Visualisasi hasil pengelompokan yaitu dengan menampilkan dendogram 

dari metode ward 

11. Selanjutnya interprestasi hasil analisis dan pembahasan 

12. Penyusunan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

disusun terlebih dahulu. 

13. Selesai 
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Gambar 4.2. Diagram Alur Struktur 

Penelitian 

Mulai 

Penentuan Topik 

Identifikasi Latar Belakang 

Identifikasi Rumusan Masalah 

Penentuan Tujuan Masalah 

Identifikasi Batasan Masalah 

Identifikasi Variabel  

Analisis data

Analisis kelompok

Visualisasi Analisis Kelompok 

Pembuatan Peta 

Kesimpulan 

Selesai 


