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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

II.1 Kader Juru Pemantau Jentik  (JUMANTIK) 

II.1.1 Pengertian 

Juru pemantau jentik atau Jumantik adalah orang yang melakukan 

pemeriksaan, pemantauan dan pemberantasan jentik nyamuk khususnya 

Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kader Jumantik adalah  kelompok 

kerja yang direkrut dari masyarakat setempat atas persetujuan Ketua RT 

untuk melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan jumantik 

rumah dan jumantik lingkungan. Jumantik ini merupakan pemberdayaan 

masyarakat berbasis keluarga khususnya dalam bidang kesehatan untuk 

melakukan perlindungan,  pencegahan dari penyebaran DBD (Kemenkes 

RI, 2016). 

II.1.2 Kriteria Kader Jumantik 

Jumantik direkrut dari masyarakat berdasarkan usulan atau 

musyawarah RT setempat, dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Berasal dari warga RT setempat.  

b. Mampu dan mau melaksanakan tugas dan bertanggung jawab.  

c. Mampu dan mau menjadi motivator bagi masyarakat di lingkungan 

tempat tinggalnya. 

d. Mampu dan mau bekerjasama dengan petugas puskesmas dan tokoh masyarakat 

di lingkungannya (Kemenkes RI, 2016).II.1.3 Tugas dan Tanggung Jawab Kader 

Jumantik 
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a. Membuat rencana / jadwal kunjungan ke seluruh rumah dan 

tempat-tempat umum di wilayah kerjanya 

b. Melakukan kegiatan pemantauan jentik di seluruh tempat tinggal 

dan tempat-tempat umum di wilayah kerjanya 

c. Membuat catatan/rekapitulasi hasil pemantauan jentik. 

d. Melaporkan hasil pemantauan jentik kepada Puskesmas sebulan 

sekali 

e. Melakukan sosialisasi / penyuluhan PSN 3M Plus untuk mencegah 

DBD secara perorang atau kelompok kepada masyarakat.  

f. Berperan sebagai penggerak dan pengawas masyarakat agar mau 

melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk terutama disekitar 

tempat tinggalnya. 

g. Bersama supervisior melakukan pemantauan wilayah setempat 

(PWS) dan pemetaan per RW hasil pemeriksaan jentik setiap bulan 

(Kemenkes RI, 2016). 

II.2  Kinerja 

II.2.1 Pengertian 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai baik secara kualitas 

maupun kuantitas dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan. Kinerja diartikan sebagai pencapaian atau 

prestasi seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya (Sandhi, 2013). Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 
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bagaimana mengerjakanya sejauh mana keberhasilan seseorang dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya (Aprianis,2012). 

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat ditampilkan seorang pekerja. Untuk mengetahui 

kinerja karyawan dapat di ukur dari hasil kerja, hasil tugas atau hasil 

kegiatan dalam kurun waktu tertentu. 

II.2.2 Penilaian Kinerja 

Penilaian kerja adalah proses evaluasi baik atau kurang baiknya hasil 

pekerjaan yang dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang 

dilakukan dengan standarnya. Penilaian kerja merupakan proses 

berkelanjutan untuk menilai kualitas kerja dan memperbaiki kerja personal 

maupun organisasinya. Adapun tujuan penilaian kerja adalah: 

a. Mengetahui keterampilan dasar dari pekerjaan yang dilakukan 

pekerja secara rutin. 

b. Sebagai dasar perencanaan pekerjaan, khususnya untuk 

kesempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu, dan hasil kerja.  

c. Sebagai dasar pengembangan pekerja agar bisa bekerja seoptimal  

mungkin.     

d. Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara 

atasan dan bawahan. 

e. Mengetahui kondisi prestasi kerja karyawan dalam bekerja. 

f. Mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing sehingga 

dapat dilakukan perbaikan atau evaluasi. 
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g.  Lebih mengenal karyawan, sehingga dapat membantu dalam 

meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja (Sidanti, 2015).  

II.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Gibson (1977) dalam Notoatmodjo (2007)  fator-faktor 

yang mempengaruhi kinerja seseorang di kelompokan menjadi 3 faktor 

utama, yaitu : 

a. Variabel individu , yang terdiri dari kemampuan dan keterampilan, 

pengalaman kerja, latar belakang keluarga, tingkat sosial ekonomi, 

dan faktor demografi (umur, jenis kelamin, etnis, dan sebagainya). 

b. Variabel organisasi, terdiri dari kepemimpinan, desain pekerjaan, 

sumber daya yang lain, struktur organisasi, dan sebagainya. 

c. Variabel psikologis, yang terdiri dari persepsi terhadap pekerjaan, 

sikap terhadap kerjaan, motivasi, kepribadian dan sebagainya. 

Dalam Atmayana (2016) Terdapat dua faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan yaitu faktor internal dan faktor eksternal  

a. Faktor Internal merupakan faktor yang ada pada individu itu sendiri, 

meliputi kepribadian, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 

lama kerja, dan variabel variabel personal lainnya. 

b.  Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan pekerjaan, motivasi, 

jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan sarana prasarana 

pendukung. 
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Menurut teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo (2010) 

menyebutkan bahwa perilaku seseorang dalam bertindak atau melakukan 

suatu pekerjaan dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh tiga faktor utama 

yaitu : 

a.  Faktor predisposisi/memudahkan (predisposing factors) 

Faktor-faktor yang mempredisposisi atau mempermudah 

terjadinya perilaku seseorang dalam bertindak antara lain 

pendidikan,  pengetahuan, sikap, lama kerja, motivasi dan 

sebaginya.   

Dalam kinerja kader jumantik faktor yang mempredidposisi 

prilaku kerjanya adalah terkait bagaimana pengetahuan dan sikap 

dari kader jumantik dalam melakukan pemberantasan sarang 

nyamuk (PSN), melakukan pemantauan jentik berkala, 

melakukan abatesasi, pengetahuan dari kader dalam 

mensosialisasikan bahaya DBD, semakin lama masa kerja dari 

kader jumantik maka mereka akan semakin paham dan 

berpegalaman dalam menghadapi masalah kesehatan serta 

motivasi dan dorongan kerja yang ada pada diri kader jumantik 

dalam menjalankan kinerjanya.  

b.  Faktor pendukung (enabling factors)  

Faktor yang mencakup fasilitas atau ketersediaan sarana 

prasarana untuk terjadinya praktik kesehatan. Fasilitas ini 
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bertujuan untuk mendukung terwujudnya perilaku seseorang 

dalam bertindak. 

Dalam menjalankan kinerjanya Fasilitas atau ketersediaan 

sarana prasarana yang cukup dan lengkap akan menunjang 

kinerja dari kader juamntik, dalam menjalankan kinerjanya kader 

jumantik memerlukan fasilitas berupa PSN kit yang terdiri dari 

alat tulis dan form jentik yang digunakan untuk melakukan 

pencatatan hasil kunjungan, sentar untuk melihat keberadaan 

jentik serta baju/ropi sebagai identitas mereka sebagai kader 

jumantik. 

c.  Faktor pendorong atau memperkuat (reinforcing factors) 

Faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya 

praktik perilaku atau kerja yang meliputi pelatihan yang didapat, 

imbalan yang diperoleh, serta praktik para petugas kesehatan, dll. 

Dalam kinerja kader jumantik pelatihan menjadi faktor 

pendorong, dengan kader jumantik mendapatkan pelatihan 

mereka menjadi tau cara melakuakan tugas dan tanggung 

jawabnya dan dapat menerapkanya  seperti tata cara melakuakn 

pemantauan jentik, cara pemberian abate dll, selain itu peran serta 

dari peugas kesehatan dan imbalan yang diberikan kepada kader 

jumantik juga menjadi faktor pendorong mereka dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sengan mereka 
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diberikan imbalan mereka merasa lebih di hargai dan menjadi 

lebih bersemangat.  

II.2.4 Indikator Kinerja  

Kinerja yang baik merupakan langkah untuk mencapai tujuan dari  

program yang di dicapai. Oleh karena itu kinerja merupakan penentu 

dalam tercapai atau tidaknya dari tujuan organisasi. Sehingga perlu adanya 

peningkatan kinerja, walaupun hal itu tidaklah mudah karena banyak 

faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya kinerja seseorang. 

Dalam Noack Pariaribo (2014) indikator-indikator kinerja yaitu 

sebagai berikut : 

a. Kualitas Kerja (Quality of work),  adalah hasil kerja yang 

dihasilkan sesuai apa yang ingin dicapai, dengan menciptakan 

suatu kemajuan melalui peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan. 

b. Ketetapan Waktu (Pomptnees), adalah bagaimana seseorang 

menyelesaikan pekerjaanya sesuai atau tidaknya dengan waktu 

yang telah ditargetkan. 

c. Inisiatif (Initiative), bagaimana kesadaran dari diri sendiri untuk 

melakukan pekerjaan dan menghadapi masalah-masalh yang 

timbul tanpa harus bergantung dengan orang lain. 

d. Kemampuan (Capability), adalah bagaimana kemampuan 

seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 
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Kemampuan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

e. Komunikasi (Communication) merupakan interaksi yang 

dilakukan baik kepada sesama pekerja, atasan maupun kepada 

masyarakat, dengan melakukan komunikasi yang baik dapat 

menciptakan kerjasama yang lebih baik pula.  

II.3 Pelatihan 

II.3.1 Pengertian 

Pelatihan adalah program pendidikan yang diberikan suatu 

organisasi untuk membantu pekerja memperbaiki kemampuan atau 

performa dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya, Pelatihan berkatian untuk meningkatkan keahlian dan 

kemampuan dari pekerja (Nawangwulan, 2018). Pelatihan merupakan 

fasilitas yang diberikan suatu organisasi untuk mempelajari pekerjaan 

yang berhubungnaan dengan pengetahuan, keahlian dan perilaku peserta 

pelatihan yang telah direncanakan oleh suatu organisasi sebelumnya. 

(Hasibuan, 2016).  Tidak semua orang dapat mengikuti suatu pelatihan 

karena memerlukan persyaratan tertentu sehingga hanya peserta yang 

tenaganya dibutuhkan oleh suatu organisasi yang perlu mendapatkan 

pelatiha. Menurut Notoadmodjo (2010) pelatihan dalam program 

kesehatan adalah kegiatan pokok dalam rangka distribusi dan pelayanan 

produksi. Pelatihan memiliki tujuan penting untuk meningkatkan 
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pengetahuan dan keterampilan sebagai kriteria keberhasila program secara 

keseluruhan.  

II.3.2 Tujuan Pelatihan  

Pelatihan yang dilakukan tentu diharapkan dapat berpengaruh 

terhadap kinerja atau prestasi kerja. Adapun tujuan dari pelatihan adalah : 

a. Meningkatkan pemahaman akan fungsi dan tugas dari seorang 

pegawai.  

b. Membantu karyawan dalam memperbaiki dan pengembangan 

sikap dan kepribadi mereka. 

c. Dapat meningktkan cara bekerja, pengetahuan dan keterampilan 

serta moral pegawai sehingga menciptakan prestasi kerja yang 

baik dan lebih optimal. 

d.  Dengan adanya pelatihan akan berpengaruh terhadap prestasi 

kerja pegawai dimana hasil kerja dapat dicapai sesuai waktu yang 

ditetapkan, mutu hasil kerja yang sesuai standar, pegawai dapat 

diandalkan, mempunyai inisiatif, rajin dan disiplin serta 

menunjukkan perilaku yang baik didalam lingkungan organisasi. 

(Mashar, 2015). 

II.3.3 Indikator Pelatihan 

Adapun Indikator-indikator dalam pelatihan pelatihan diantaranya: 

a. Jenis Pelatihan  
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Jenis pelatihan yang diberikan kepada pegawai disesuaikan dengan 

kebutuhan organisasi, dana yang dianggarkan dalam waktu yang 

tersedia. 

b. Materi Pelatihan 

Materi pelatihan selalu terkait dengan jenis pelatihan yang diikuti. 

c. Waktu pelatihan  

Waktu pelaksanaan pelatihan disesuaikan dengan muatan pelatihan 

yang mau diajarkan.  

Dalam teori L. Green pelatihan merupakan faktor pendukung 

(Enabling factors) perilaku kader juamntik dalam menjalankankan tugas 

dan tanggung jawabnya. Pelatihan merupakan suatu cara untuk membantu 

kader jumantik dalam memahami pengetahuan dan penerapannya, guna 

meningkatkan keterampilan, kecakapan, dan sikap yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan.  

Untuk mencapai kinerja yang baik bagi kader Jumantik, petugas 

kesehatan atau instansi terkait harus memberikan pelatihan sesering 

mugkin ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

menjalankan tugas dan pekerjaanya. Tujuan dari pelatihan yang 

berhubungan dengan program PSN yang diberikan kepada Jumantik 

adalah untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan 

menyeragamkan semaksimal mungkin kemampuan dan pola pikir kader 

jumantik dalam melaksanakan program PSN DBD. 
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Adapun pelatihan yang didapat kader jumantik adalah : 

a. Tentang nyamuk Aedes aegypti dan perkembangiakanya 

b. Cara pemberian abate 

c. Cara pemantauan jentik 

d. Cara melakuakn sosialisasi PSN 3M+ 

e. Cara merekap dan pelaporan hasil kunjungan 

f. Tindakan yang harus dilakuakn jika diwilayah kerjanya 

terdapat kasus. 

II.4 Motivasi 

II.4.1 Pengertian 

Motivasi adalah upaya untuk menimbulkan dorongan pada 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan sesuatu yang 

telah direncanakan (Djuhaeni, 2010). Motivasi   merupakan   keinginan 

yang terdapat pada diri seorang sebagai upaya   untuk  mendorong dan 

menimbulkan pembangkit  tenaga  pada  seseorang  yang mau berbuat 

secara  optimal  melaksanakan sesuatu  yang  telah  direncanakan  untuk 

mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Notoadmodjo, 2007). Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan motivasi mengacu pada dorongan 

dan usaha yang timbul baik dalam diri sendiri maupun dorongan dari luar 

secara sadar maupun tidak sadar untuk kemauan bekerja mencapai tujuan 

yang ingin dicapai.  
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Menurut teori Maslow dalam Notoatmodjo(2007) menyatakan 

bahwa manusia di motivasi untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan 

yang melekat pada diri setiap manusia, yang terdiri dari lima hirarki yaitu: 

1) Kebutuhan fisiologis (Physiological needs) 

Kebutuhan untuk mempertahankan hidup, seperti kebutuhan 

sandang, pangan dan papan (pakaian, makanan dan tempat tinggal). 

2) Kebutuhan rasa aman (Security of safety need) 

Kebutuhan rasa aman dari ancaman-ancaman yang mugkin terjadi 

seperti, ancaman alam, ancaman orang jahat atau pencuri, 

membutuhkan rasa aman dari masalah kesehatan, sampai rasa aman 

dari ancaman dikeluarkan dari pekerjaan. 

3) Kebutuhan sosial (Socialneed) 

Kebutuhan bersosialisasi dengan orang lain, melalui keikutsertaan 

dalam suatu orgnisasi atau perkumpulan, serta menjadi bagaian dari 

orang lain  

4) Kebutuhan akan penghargaan (Esteem need) 

Seperti pemberian reward atas prestasi yang dilakuakn dengan baik, 

diakaui dihormati/dihargai orang lain karena kemampuan dan 

kekuatanya.  

5) Kebutuhan aktualisasi diri (Self actulizaton need) 

Kebutuhan yang berhubungan dengan aktualisasi diri dalam 

penyaluran kemampuan minat dan potensi dalam bentuk nyta di 

kehidupanyan. 
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II.4.2 Tujuan Motivasi  

Motivasi didalam suatu organisasi tentu mempunyai maksud dan 

tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mengembangkan organisasi 

tersebut seperti yang disebutkan didalam buku Notoatmodjo (2007) 

adapun tujuan dari Motivasi adalah: 

a. Mendorong gairah dan semangat kerja pegawai atau karyawan. 

b. Meningkatka kepuasan kerja karyawan, yang akhirnya akan 

meningkatkan kinerjanya 

c. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

d. Meningkatkan loyalitas dan integritas karyawan 

e. Meningkatkan kedisiplinan karyawan 

f. Meningkatkan absensi (kehadiran kerja) karyawan 

II.4.3 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Teori Herzberg oleh Frederich Herzberg seorang ahli psikologi 

dalam Notoatmodjo(2007) telah mengembangkan teori Motivasi “Dua 

Faktor” (Harzberg’s Two Factor Motivation Theory). Dalam teori ini ada 

dua faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam menjalankan 

tugas dan pekerjaanya, yaitu : 

1. Faktor-faktor penyebab kepuasan (satisfierr) atau faktor 

motivasional. Adalah faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis 

seseorang, meliputi kondisi instrinsik. Apabila pekerja tau karyawan 

dapat mencapai kepuasan kerja maka dapat berpengaruh pada 
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tingkat motivasi dan pada akhirnya dapat menghasilkan kinerja yang 

tinggi. Faktor motivasional (kepuasan) ini mecakup : 

a. Prestasi (achivement) 

b. Penghargaan (recognation) 

c. Tanggung jawab (responsibility) 

d. Kesempatan untuk maju (posibility of growth) 

e. Pekerjaan itu sendiri (work) 

2. Faktor-faktor penyebab ketidakpuasam (dissatisfaction) atau faktor 

higiene. Adalah faktor yang menyangkut kebutuhan akan 

pemeliharaan atau maintenance faktor . hilangnya faktor ini akan 

menimbulkan ketidakpuasan  kerja, antara lain : 

a. Kondisi kerja fisik (physical enviroment) 

b. Hubungan interpersonal (interpersonal relationship) 

c. Kebijakan dan administrasi perusahaan (Company and 

administration policy) 

d. Pengawasan (supervision) 

e. Gaji (salary) 

f. Keamanan kerja (job security) 

Kesimpulan dari teori ini, bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengarhi motivasi dalam meningkatkan kinerjanya adalah kelompok 

faktor-faktor motivasional yang meliputi prestasi, penghargaan, tanggung 

jawab, kesempatan untuk maju dan pekerjaan itu sendiri. 
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II.4.4 Indikator Motivasi 

Ada beberapa indikator dari pemberian motivasi yaitu : 

a. Pujian Atasan memberikan pujian kepada anda, karena anda dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

b. Semangat dalam bekerja Atasan atau pimpinan memberikan 

motivasi kepada para karyawan sehingga karyawan tersebut 

mempunyai semangat dalam bekerja. 

c. Produktivitas kerja Produktivitas  sebagai  suatu sikap  mental yang  

selalu berusaha dan mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan 

hari ini (harus) lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik 

dari hari ini. 

d. Prestasi kerja Prestasi  kerja  merupakan  suatu usaha  untuk  

mencapai  proses kerja secara efisien dan efektif atau untuk 

mencapai hasil kerja yang lebih baik dari seseorang atau atasan atau 

pimpinan baik pekerjaan yang ringan atau pekerjaan yang berat 

harus diselesaikan.sekelompok orang dari rencana yang telah 

ditentukan (Bismantara, 2017) 

II.4.5 Pengukuran Motivasi 

Motivasi tidak dapat di obeservasi secara langsung namun harus 

diukur.  Ada beberapa cara untuk mengukur motivasi yaitu : 

a. Tes Proyektif 

Salah satu teknik proyektif yang banyak diketahui adalah Thematic 

Apperception Test (TAT). Dalam tes tersebut klien diberikan 
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gambaran dan diminta unutk membuat cerita dari gambar tersebut. 

Dalam teori Mc Leland dikatakan bahwa manusia memiliki tuga 

kebutuhan yaitu kebutuhan untuk beradaptasi (n-ach), kebutuhan 

untuk power (n-power), kebutuhan unruk berajtifitas (n-aff). Dari isi 

serita tersebut kita dapat menelaah motivasi yang mendasar dari 

klien berdasarkan konsep kebutuhan di atas.  

b. Kuesioner  

Salah satu cara untuk mengukur motivasi melalui kuesioner adalah 

dengan meminta klien untuk mengisi kuesioner yang berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang dpaat memancing jawaban dari 

motivasi klien. 

c. Observasi Perilaku 

Cara lain untuk mengukur motivasi adalah dengan membuat situasi 

sehingga klien dapat memunculkan perilaku yang encerminkan 

motivasinya. 

Motivasi merupakan faktor predisposing dalam teori L. Green. 

Motivasi kerja adalah sesuatu dorongan kerja yang menimbulkan 

semangat kerja. Motivasi bisa timbul dari krsadaran diri sendiri maupun 

dorongan dari luar, seperti dari teman dan orang yang berpengaruh. 

Motivasi kerja yang diberikan kepada kader jumantik dapat mendorong 

semangat kerja mereka. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang 

menentukan besar kecilnya prestasi atau berhasil tidaknya pekerjaan yang 

di lakukan. 
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Adapun tujuan motivasi yang diberikan kepada kader jumantik 

untuk memberikan semangat kerja kepada mereka dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya melakukan PSN DBD, mengingat tugas ini 

buakanlah hal yang mudah untuk itu Motivasi dari petugas kesehatan juga 

merupakan indikator penting dalam kinerja mereka. 

II.5 Imbalan (Insentif) 

Rego (2014) menyatakan bahwa pemberian imbalan atas pencapaian 

pekerjaan akan membantu pegawai dalam melakukan pekerjaan yang lebih 

terhadap organisasinya. Memberikan imbalan berdasarkan kinerja yang 

dilakukan dapat memberikan dampak positif terhadap karyawan, menimbulkan 

kepuasan kerja sehingga mampu menghasilkan pencapaian tujuan yang telah 

dirancang dan mempertahankan lebih banyak karyawan yang mampu bekerja 

dengan prestasi yang lebih baik. Imbalan adalah penghargaan, hadiah dalam 

usaha menumbuhkan perasaan diterima (diakui) di lingkungan kerja serta dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Imbalan dibagi menjadi dua jenis yaitu Imbalan ekstrinsik dan intrinsik, 

yaitu yang terdiri dari 

a. Imbalan ektrinsik finansial meliputi gaji, upah, tunjangan, bonus, 

insentif dan imbalan ektrinsik non finansial meliputi, penghargaan 

interpersonal dan promosi). 

b.  Imbalan intrinsik meliputi, penyelesaian, pencapaian, otonomi dan 

pertumbuhan pribadi.  
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Imbalan yang baik adalah yang mampu menjamin kepuasan anggotanya, 

memberikan sesuai dengan apa yang dilakukan sehingga mereka tetap bekerja 

sesuai dengan tanggungjawabnya. Menurut Simamora (2004) indikator 

kompensasi karyawan yaitu : 

a. Gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan 

b. Insentif yang sesuai dengan pengorbanan 

c. Tunjanag yang sesuai dengan harapan 

d. Fasilitas yang memadai 

Kader jumantik adalah orang yang direkrut yang berasal dari lingkungan 

sekitar yang mendapatkan kepercayaan dalam upaya melakukan 

pemberantasan sarang nyamuk.  Dalam teori L. Green insentif merupakan 

faktor pendorong (reinforcing factors) perilaku dari kader juamntik dalam 

menjalankankan tugas dan tanggung jawabnya. Agar Jumantik dapat bertugas 

dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka diperlukan dukungan biaya 

operasional. Dukungan dana tersebut dapat berasal dari beberapa sumber 

seperti APBD Kabupaten/Kota, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), 

alokasi dana Desa, dan sumber anggaran lainnya. Adapun komponen 

pembiayaan yang diperlukan antara lain adalah: 

1. Transport/insentif/honor bagi Jumantik  

2. Pencetakan atau penggandaan kartu jentik, formulir laporan, pedoman 

dan bahan penyuluhan. 

Dengan memberikan isentif tersebut dapat memberikn motivasi 

tersendiri dan dayatarik bagi mereka  agar tetap semangat dalam bekerja untuk 
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menghasilkan kinerja yang optimal. Dengan memberikan intensif mereka 

merasa dihargai akan keberadaan mereka walaupun pada dasarnya mereka 

bekerja dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.  

II.6 Fasilitas 

Fasilitas kerja adalah sarana yang diberikan untuk mendukung jalannya 

pekerjaan mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemegang kendali. Fasilitas 

berperan penting untuk meningkatkan kinerja pekerja. Fasilitas dapat 

pendorong kebutuhan pekerja untuk melaksanakan kegiatannya agar pekerjaan 

dengan mudah terselesaikan (Kelato, 2016). 

Kelengkapan fasilitas kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja. Dengan peralatan dan perlengkapan kerja dapat mendukung 

pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja. 

Ketersediaan fasilitas dapat mempengaruhi kinerja, pelaksanaan tugas dapat 

berjalan maksimal apabila fasilitas yang didapatkan memadai. 

Menurut teori perilaku Green, faktor pendukung munculnya perilaku 

seseorang adalah tersedianya fasilitas atau sarana pendukung. Jumantik dalam 

menjalankan tugasnya membutuhkan fasilitas kesehatan untuk mendorong 

pelaksanaan tugasnya tersebut. Adapun fasilitas yang diperlukan jumantik 

dalam menjalankan tugasnya melakukan  Pemberantasan Sarang Nyamuk 

(PSN) sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD 

oleh Jumantik adalah formulir hasil pemeriksaan jentik, PSN kit (topi, rompi, 

tas kerja, alat tulis, senter, pipet dan plastik tempat jentik dan larvasida) serta 

media KIE seperti leaflet DBD (Kemenkes RI, 2016) 
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II.7 Kerangka Teori 

Lawrence Green menjelaskakan bahwa perilaku seseorang dalam 

bertindak dilatarbelakangi atau dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu faktor 

predisposisi (predisposing factors), Faktor pendukung (enabling factors) dan 

faktor yang pendorong atau memperkuat (reinforcing factors). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor Predisposisi 

(Predisposing factor) 

 Pendidikan 

 Pengetahuan 

 Sikap  

 Motivasi 

 Lama menjadi kader 

 

 Faktor Pendukung 

(Enabling factors) 

 Fasilitas ( perlengkapan 

jumantik) 

 Pelatihan  

  

 Faktor Pendorong 

(Reinforcing factors) 

 Imbalan 

 Peran tenaga kesehatan 

 

Kinerja Kader  

Jumantik 

Gambar II.1 

Kerangka Teori 

(Sumber : Modifikasi Teori Lawrence Green (1980) dalam Notoatmodjo, 2010) 

Kinerja Baik 

Kinerja Kurang 

Baik 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

III. 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

III.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan, motivasi , 

imbalan dan fasilitas. 

III.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja kader sebagai 

juru pemantau jentik (jumantik). 

 

Variabel Terikat Variabel Bebas 

Pelatihan 

Motivasi 

Imbalan 

Kinerja Kader 

JUMANTIK 

Gambar III. 1 

Kerangka Konsep 

Fasilitas 
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III.3 Defisini Operasional 

 

III.4 Hipotesis 

No Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

 Bebas      

1 Pelatihan Kegiatan yang pernah di ikuti 

kader jumantik untuk 

menambah pengetahuan, 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

menjalankan tugasnya 

sebagai juru pemantau jentik 

Wawancara Kuesioner 1. Tidak pernah 
2. Pernah 

 

Nominal 

2 Motivasi Dorongan kerja, keinginan 

atau kemampuan kader untuk 

aktif dalam menjalankan 

tugasnya sebagai juru 

pemantau jentik 

Wawancara Kuesioner 1. Kurang kuat 

jika <  mean 

(7,32) 

2. Kuat jika ≥  

mean (7,32) 

 

Ordinal 

3 Imbalan Kepuasan upah yang 

diterima kader jumantik 

dalam menjalankan 

kinerjanya 

Wawancara Kuesioner 1. Kurang 

memuaskan  

jika <  mean  

(3,56) 
2. Memuaskan  

jika ≥  mean 

(3,56)  

Ordinal 

4 Fasilitas Ketersediaan fasilitas yang 

disediakan untuk menunjang 

pelaksanaan kinerja jumantik 

(PSN kit : berupa  buku/ 

lembar form jumantik, alat 

tulis, senter, identitas 

jumantik, pipet dan plastic 

tempat jentik dan larvasida) 

(Kemenkes, 2016).  

Wawancara Kuesioner 1. Kurang 

lengkap jika 

fasilitas < 6 
2. Lengkap jika 

fasilitas ≥ 6 

 

Ordinal 

 Terikat      

5 Kinerja 

Kader 

Jumantik 

Tindakan kader jumantik 

dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya acuan  

berdasarkan pedoman 

petunjuk dan teknis kinerja 

Wawancara  Kuesioner 1. Kurang baik 
jika <  mean  

(7,35) 

2. Baik  

Ordinal  

Tabel III.1 

 Defisini Operasional 
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Hipotesis dalam penelitian ini mengunakan hipotesis alternatif (Ha)  

adalah sebagai berikut : 

1. Ada hubungan antara pelatihan dengan kinerja kader jumantik di UPTD 

Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak 

2. Ada hubungan antara motivasi dengan kinerja kader jumantik di UPTD 

Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak 

3. Ada hubungan antara Imbalan dengan kinerja kader jumantik di UPTD 

Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak 

4. Ada hubungan antara Fasilitas dengan kinerja kader jumantik di UPTD 

Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jumantik pada Kemenkes RI 

tahun 2016 

jika ≥  mean  

(7,35) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan Cross Sectional (potong-lintang) dimana variabel bebas dan 

variabel terikat yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan 

dalam waktu yang bersamaan (Notoadmodjo,2010). Tujuan penelitian ini 

untuk mencari hubungan antara pelatihan, motivasi, imbalan dan fasilitas 

terhadap kinerja kader jumantik di UPTD Kecamatan Pontianak Barat Kota 

Pontianak.  

IV.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

IV.2.1 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan dari bulan Maret 

sampai dengan bulan April 2019. 

IV.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja UPTD Kecamatan 

Pontianak Barat dengan alasan kasus Demam Berdarah Dangue (DBD) di 

Pontianak Barat paling tinggi dibandingkan Kecamatan lainya yang ada di 

Kota Pontianak. Penelitian ini dilaksanakan di 4 (empat) wilayah kerja 

puskesmas yaitu UPTD Puskesmas Perum I, UPK Puskesmas Perumnas 

II, UPK Puskesmas Kom Yos Sudarso dan UPK Puskesmas Pal Lima. 
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IV.3  Populasi dan Sampel  

IV.3 .1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah seluruh kader jumantik berjumlah 36 

orang yang terdaftar di wilayah kerja UPTD Kecamatan Pontianak Barat 

Kota Pontianak tahun 2019. 

IV.3 .2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling, karena 

total populasi kurang dari 100 maka seluruh kader jumantik yang ada di 

wilayah kerja UPTD Kecamatan Pontianak Barat dijadikan sampel 

penelitian.  

 Dengan kriteria: 

1. Kriteria inklusi  

a. Bersedia menjadi responden  

b. Masih menjadi kader jumantik aktif 

2. Kriteria Eksklusi 

a. Tidak bersedia menjadi responden 

b. Responden tidak ada pada saat penelitian (sedang berada diluar kota 

atau sedang dirawat di rumah sakit selama ≥  1 bulan terhitung sejak 

waktu penelitian) 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 34 orang, yang terdiri dari : 
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IV.4 Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

IV.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari responden 

dengan cara wawancara langsung dan pengisian kuesioner yang meliputi 

karakteristik responden, pelatihan yang pernah diikuti responden, 

motivasi, imbalan yang diterima, ketersediaan fasilitas, dan bagaimana 

kinerja kader jumantik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi data atau dokumen yang 

di peroleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas 

kesehatan Kota Pontianak dan data dari wilayah kerja UPTD Kecamatan 

Pontianak Barat. 

 

  

Asal Puskesmas Jumlah 

UPTD Puskesmas Perum I 2 

UPK Perumnas II 13 

UPK Kom Yos Sudarso 12 

UPK Pal Lima 7 

Total 34 

Tabel IV.1 

Sampel Penelitian 
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IV.4.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini alat atau instrumen pengumpulan data yang 

digunakan adalah pedoman wawancara yaitu kuesioner yang digunakan 

untuk mengumpulkan seluruh data variabel yang diteliti dengan cara 

disebarkan kepada objek yang akan dijadikan sample di dalam penelitian. 

Instrumen penelitian yang digunakan ini sudah di uji validitas pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aprianis R I Bay di Kota 

Tanggerang selatan pada tahun 2012 sehingga peneliti merasa sudah cukup 

baik untuk dilanjutkan tanpa uji validitas kembali. Instrumen penelitian ini 

juga sudah diadobsi oleh beberapa peneliti sebelumnya.  

IV.5 Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data  

IV.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini  dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data 

dan keseragaman data secara keseluruhan dari variabel-variabel 

penelitian. Setelah semua data dikumpulkan dari kuesioner yang 

telah di isi responden kemudian peneliti memeriksa kelengkapan 

kuesioner hasil wawancara dengan tujuan apakah pertanyaan sudah 

terjawab, lengkap, jelas dan sesuai dengan pertanyaan yang 

diajukan. 

2. Coding, yaitu setelah semua kuesioner diedit atau disunting, 

selanjutnya dilakukan pengkodean atau coding, yakni mengubah 
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data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau 

bilangan. Coding bertujuan untuk mempermudah pada saat analisis 

data juga mempercepat pada saat entry data. Hasil coding sebagai 

berikut : 

a. Variabel terikat, kinerja kader Jumantik yaitu : 

Kode 0 = Kurang baik, jika < 7,35 

Kode 1 = Baik, jika ≥ 7,35 

b. Variabel bebas, yaitu : 

1) Pelatihan 

Kode 0 = Tidak pernah mendapat pelatihan 

Kode 1 =  Pernah mendapat pelatihan 

2) Motivasi  

Kode 0 = Kurang kuat, jika < 7,32 

Kode 1 = Kuat, jika ≥ mean 7,32 

3) Imbalan 

Kode 0 = Kurang memuaskan, jika < 3,56 

Kode 1 = Memuaskan, jika ≥ 3,56 

4) Fasilitas 

Kode 0 = Kurang lengkap, jika < 6 

Kode 1 = Lengkap, jika ≥ 6 
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3. Scoring, yaitu memberikan nilai atau skor terhadap item-item yang 

perlu diberikan skor. Data dengan skala ordinal diberikan skor 

untuk memudahkan pengelompokan data.  

Skor yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Motivasi 

Pertanyaan pada variabel motivasi terdiri dari 10 pertanyaan. 

Untuk pertanyaan no 1,4,5,6,7,9,10 yang bersifat favorable 

jika menjawab setuju maka diberi skor 1 dan menjawab tidak 

setuju diberi skor 0, dan untuk pertanyaan no 2,3,8  yang 

bersifat unfavorable jika menjawab setuju maka diberi skor 

0 dan menjawab tidak setuju diberi skor 1. 

b. Imbalan  

Perhitungan mengenai imalan pertanyaan no 1,2,3,4,6 jika 

menjawab ya diberi skor 1, jika menjawab tidak diberi skor 

0 dan untuk pertanyaan no 5 jika menjawab ya diberi skor 0, 

jika menjawab tidak diberi skor 1  

c. Fasilitas 

Perhitungan mengenai fasilitas jika menjawab ya diberi skor 

1, dan jika menjawab tidak diberi skor 0. 

d. Kinerja kader jumantik 

Perhitungan kinerja jika kegiatan pemeriksaan jentik, 

melakukan penyuluhan, melaporkan hasil kegiatan, 
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melakukan kegiatan PSN DBD, jika dilakukan ≤ 1 bulan 

maka diberi skor 1, jika dilakukan > 1 bulan diberi skor 0 

4. Entry, yaitu setelah semua kuesioner terisi penuh dan sudah sesuai, 

serta sudah dilakukan pengkodean langkah selanjutnya adalah 

semasukan data penelitian kedalam program komputer untuk 

dilakukan pengolahan data lebih lanjut.  

5. Cleaning, yaitu melakukan pengecekan kembali data yang sudah 

di entry untuk melihat apakah ada kesalahan, ketidaklengkapan dan 

sebagainya. 

IV.5.2 Penyajian Data 

 Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu : 

1. Bentuk tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk memudahkan 

pembaca data sesuai dengan maksud dan tujuan penelitan. 

2. Bentuk teks atau narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dilakukan untuk 

mendiskripsakan atau memberikan penjelasan dari data yang telah 

disajiakan. 
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IV.6 Teknik Analisa Data 

Data yang telah diolah kemudian dilakukan analisis dengan cara: 

IV.6.1 Analisa Univariat 

Analisis yang dilakukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

distribusi frekuensi dan persentase tiap variabel yang di teliti, yaitu 

pelatihan, motivasi, imbalan, fasilitas dan kinerja kader jumantik. 

IV.6.2 Analisa Bivariat 

Setelah diketahui distribusi setiap variabel dilanjutkan analisis 

bivariat yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat. Data dianalisis dengan 

menggunakan program komputer . Uji statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Chi-Square (𝑥2) dengan tingkat kepercayaan 

95% dan level signifikansi 5% atau 0,05. 

Adapun rumus Chi-Square : 

𝑋2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

Keterangan : 

𝑋2 = Chi-Square hitung 

O = Frekuensi Observasi 

E = Frekuensi Ekpetasi (harapan)  

Untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dilihat hasil nilai p value dari uji chi square yang dilakukan. Jika 
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nilai p value ≤ 0.05 maka Ha diterima dan Ho ditolak artinya ada hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, bila nilai p value > 0.05 maka 

Ha ditolak dan Ho diterima artinya tidak ada hubungan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

Pada studi cross sectional untuk melihat seberapa besar variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat digunakan nilai prevalensi 

ratio (PR) dengan parameter sebagai berikut : 

2. Jika nilai Prevalensi Ratio (PR) < 1 , artinya variabel bebas 

merupakan faktor pencegah 

3. Jika nilai Prevalensi Ratio (PR) = 1 , artinya variabel bebas bukan 

merupakan faktor risiko 

4. Jika nilai Prevalensi Ratio (PR) > 1 , artinya variabel bebas 

merupakan faktor risiko 

Uji chi-square tidak dapat digunakan apabila : 

1. Jumlah sampel < 20 

2. Jumlah sampel antara 20-40 dan ada sel yang nilai harapan (nilai E)  

< 5, lebih dari 20% dari jumlah total selnya. 

Jika hal tersebut ternyata ditemukan pada saat uji chi-square, maka 

yang digunakan adalah Uji Fisher Exact. 

Uji Fisher Exact, dengan formula : 

𝑝 =
(𝑎 = 𝑏)! (𝑐 + 𝑑)! (𝑎 + 𝑐)! (𝑏 + 𝑑)!

𝑎!  𝑏!  𝑐!  𝑑!  𝑛!
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