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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Notoatmodjo (2007), jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik karena data yang diperoleh 

melalui pengamatan suatu subyek tanpa dilakukan perlakuan yang kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Model pendekatan subyek yang digunakanadalah pendekatan cross sectional atau pendekatan 

silang karena pengamatan terhadap variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada saat 

penelitian dalam waktu yang bersamaan. 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempatpenelitian  

Penelitian dilaksanakan di Desa Gerokgak Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Juli 2018, dimulai dari pembuatan 

penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian laporan skripsi. 

 

C. Unit Analisis dan Responden 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subyek 

penelitian.Sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data penelitian. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah responden.Sedangkan yang dimaksud responden 

sumber data penelitian adalah KK/ yang diwakili oleh ibu rumah tangga yang untuk 

diwawancara. 
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1. Jumlah dan besar sampel 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 2024 KKyang ada di Desa Gerokgak.Dari 

jumlah tersebut akan diambil sebagai sampel. Untuk mencari jumlah sampel digunakan rumus 

slovin sebagai berikut: 

n=  
 

        
 

n = 
    

               
 

n = 
    

                
 

n = 
    

      
 

n = 
    

    
 

n = 333KK 

Jadi besar sampel yang digunakan sebesar 333KK. 

2. Cara pengambilan sampel 

Sampel yang diambil sebanyak 333 orang menggunakan simple random sampling. 

Dari populasi sampel agar penentuan sampel masing-masing banjar memadai maka, jumah 

sampel yang diperoleh di atas masih perlu ditentukan lagi. Dengan demikian jumlah sampel yang 

telah ditentukan dalam satu desa akan terbagi pada semua banjar dengan cara profesional yang 

artinya semakin besar populasi dalam satu banjar maka sampel yang diambil semakin besar 

begitu juga sebaliknya. Maka jumlah sampel yang harus diambil dari masing-masing banjar 

dapat ditentukan dengan rumus : 

 

X=
  

 
 x n =………………………………… (sumber: Suwarno, 2009) 
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Keterangan : 

x  = Jumlah Sampel Banjar 

N1= Jumlah populasi Banjar 

N = Jumlah Populasi Desa 

n = Jumlah Sampel Desa 

Table 2 

Besar sampel yang diambil dari masing-masing banjar adalah 

 

Banjar Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

Banjar Batuagung 310 KK 51 KK 

BanjarBatuagung Pidada 332 KK 54 KK 

Banjar Gerokgak  299 KK 50 KK 

Banjar Palbesi 265 KK 45 KK 

Banjar Puncak Sari 339 KK 55 KK 

Banjar Taman Sari 479 KK 78 KK 

Total  2024 KK 333 KK 

 

 

 

 

 

 

D. Jenis dan teknik pengumpulan data  

1. Jenis data yang dikumpulkan  

a. Data primer  
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Data primer yang dikumpul adalah data sanitasi rumah meliputi : ketersediaan sarana air 

bersih, tempat pembuangan sampah sementara, jamban, dan SPAL serta data kejadian diare 

dimasing-masing KK 

b. Data sekunder 

Data sekunder yang dikumpulkan adalah data gambaran umum wilayah yang meliputi 

geografi dan demografi tahun 2017, Data cakupan sanitasi rumah dari satu desa yaitu di Desa 

Gerokgak serta Data 10 besar penyakit dan jumlah kejadian diare diwilayah kerja Puskesmas 

Gerokgak I. 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

Setelah semua data terkumpul, dilakukan pengelompokan dan disajikan dalam bentuk 

tabel. 

2. Analisa data 

a. Analisa univariat 

Analisa yang digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel dalam penelitian ini.Variabel 

dalam penelitian ini adalah keadaan sanitasi rumah. Penilaian keadaan sanitasi rumah 

menggunakan form rumah sehat. Untuk hasil penilaian rumah sehat menggunakan rumus 

yaitu nilai x bobot.Hasil penilaian rumah didapat : 

1. rumah sehat = 1068 sampai 1200 

2. rumah tidak sehat = <1068 

b.   Analisa bivariat 

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan Uji Chi Square dan mengetahui 

kekuatan hubungan antar variabel dengan koefisien kontingensi. 
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Tabel 3 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien (CC)  Tingkat Hubungan  

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 - 0,399 Rendah 

0,40 - 0,599 Sedang 

0,60 - 0,799 Kuat 

0,80 – 1000 Sangat Kuat  

Sumber : (Sugiyono, 2011) 

 

 

Hubungan dan kekuatan antara variabel kejadian diare dengan sanitasi rumah yang 

mencakup : SAB, TPS, JAGA, SPAL, untuk kekuatan hubungan dengan koefisien 

kontingensi, hal ini dilakukan karena variabel kejadian diare berskala nominal, sedangkan 

sanitasi rumah berskala ordinal. 
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