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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dengan  

menggunakan pendekatan  potong  lintang  (cross  sectional)  yaitu  rancangan 

penelitian dengan melakukan pengamatan atau pengukuran pada saat bersamaan 

atau sekali waktu. Desain penelitian cross sectional dipilih karena dapat dilakukan 

pada waktu singkat dan relative tidak mahal. (Hidayat, 2007) 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Candikuning, Baturiti, Tabanan pada 

bulan Februari – Juli 2018. 

 

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 upaya keselamatan dan 

kesehatan kerja petani dalam penggunaan pestisida yang dilakukan oleh setiap 

anggota Kelompok Tani Kube Amerta Abadi, Desa Candikuning, Baturiti, 

Tabanan. 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti, dapat 

terdiri dari manusia maupun bukan manusia, wilayah geografis, penyakit, penyebab 

penyakit, program – program kesehatan, gejala – gejala penyakit, dan lain 

sebagainya (Notoatmodjo, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota 
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petani pada kelompok tani Kube Amerta Abadi, Desa Candikuning yang berjumlah 

15 orang petani yang kontak dengan pestisida. 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. 

(Siregar, 2013). Besaran sampel penelitian yang diambil dalam penelitian ini 

sebanyak 100% dari populasi sebanyak 15 orang. Menurut Arikunto (2000) apabila 

populasi yang diteliti kurang dari 100 maka dalam penelitian, besar sampel yang 

diambil adalah seluruh petani sayur yang kontak dengan pestisida. 

3. Teknik Sampling  

 Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

sampling jenuh, dimana teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel (Setiadi, 2007). 

 

D. Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, secara individual 

atau perorangan seperti hasil wawancara dan pengisian kuesioner yang dilakukan 

oleh peneliti, dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data dari hasil 

wawancara dan pengukuran cholinesterase darah. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau pihak lain. 

Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui literature terkait (jurnal 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerja bidang pertanian, jurnal mengenai 

jumlah kasus kecelakan kerja, buku dan jurnal mengenai keselamatan dan 
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kesehatan kerja dalam penggunaan pestisida). Selain itu juga didapat dari Kepala 

Desa mengenai jumlah anggota kelompok tani dan luas lahan pertanian yang ada di 

Desa Candikuning Kab. Tabanan. 

 

2. Cara Pengumpulan Data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

wawancara yang dilakukan dengan mengisi lembar kuesioner yang dilakukan oleh 

peneliti. Kadar Cholinesterase diketahui melalui pemeriksaan laboratorium dengan 

menggunakan alat Test-mate ChE Cholinestarase Test System (Model 400). Cara 

kerja pengumpulan data : 

a. Menyiapkan alat tulis, lembar kuesioner dan Test-mate ChE Cholinestarase 

Test System (Model 400) yang terdiri dari : 

1) Unit Cholinestarase Analyzer 

2) Reagen ACHE dan PCHE untuk 96 test 

3) 1 Lanset dan 100 pcs jarum 

4) Alkohol 75 % 

5) Tang lancip 

6) Rak reagen 

7) Carrying case 

8) Tabung kapiler 10 µl 

9) Kapas 

b. Menentukan lokasi yang akan dilakukan untuk pengisian kuesioner dan 

pemeriksaan 

c. Mengucapkan salam kepada responden 

d. Melakukan wawancara dengan menggunakan lembar kuesioner 
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e. Melakukan pemeriksaan Cholinestarase darah pada petani dengan melakukan 

pengambilan sampel pada ujung jari, langkah – langkah pemeriksaan sebagai 

berikut : 

1) Pengambilan Sampel 

a) Disiapkan lanset, kapas dan alcohol 75% 

b) Pasangkan jarum lanset pada alat lanset 

c) Disiapkan tabung kapiler 10 µl 

d) Disiapkan pasien yang akan diambil sampel 

2) Cara kerja alat digital Cholinestarase System 

a) Dihidupkan alat Cholinestarase analyzer dengan menekan tombol ON/OFF di 

samping kanan alat. Tekan tombol mode untuk memilih prosedur pengukuran AchE 

(untuk sel darah merah) dan PchE (sel darah putih). Tekan tombol tes untuk 

memulai pengukuran. 

b) Dimasukkan tabung reagen (ACHE dan PCHE) ke dalam alat, kalibrasi 

pengukuran. Tekan tombol tes untuk melanjutkan pengukuran. 

c) Bila diminta oleh alat untuk mengangkat, maka angkat tabung reagen tersebut. 

Tekan tombol tes untuk melanjutkan pengukuran. 

d) Diisi 10 µl kapiler dengan darah (bersihkan kelebihan dengan filter kertas) dan 

tempatkan ke dalam tabung pengukuran. Kocok tabung pengukuran secara 

homogen selama 15 detik. Kemudian masukkan tabung pengukuran ke dalam alat. 

Tekan tombol tes dan tunggu selama 10 detik. Untuk pengambilan sampel darah 

menggunakan lanset yang telah tersedia 

e) Bila diminta oleh alat untuk mengangkat tabung maka angkat tabung reagen 

tersebut. Tekan tombol test untuk melanjutkan pengukuran. 
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f) Dilarutkan reagen bubuk (Erytrochite-ACHE) dengan 3 tetes reagen Solvent. 

Masukkan larutan reagen tadi ke tabung pengukuran yang sudah tercampur darah 

menggunakan pipet 

g) Dikocok secara homogen tabung pengukuran dengan perlahan selama 5 detik. 

Kemudian masukkan tabung pengukuran analyzer ke dalam alat. Tekan tombol tes 

untuk melanjutkan pengukuran 

h) Setelah ditekan tombol tes maka alat secara otomatis inkubasi selama 75 detik, 

kemudian diikuti reading selama 50 detik 

i) Bila diminta oleh analyzer (alat), untuk mengangkat tabung (remove the tube 

test) maka angkat tabung tube tadi. Tekan tombol tes untuk melanjutkan 

pengukuran 

j) Alat secara otomatis merekam hasil pengukuran, untuk melihat hasil 

pengukuran dengan menekan tombol Test – Test dan seterusnya. Tekan tombol 

“done” (selesai) untuk menyelesaikan pengukuran. 

f. Melakukan dokumentasi kegiatan. 

 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Alat ukur dipergunakan dalam penelitian ini berupa lembar kuesioner untuk 

mengetahui upaya K3 petani dalam penggunaan pestisida, Test-mate ChE 

Cholinestarase Test System (Model 400) untuk memperoleh kadar cholinesterase 

dalam darah petani. 
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E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh 

data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan 

menggunakan rumus tertentu sehingga menghasilkan informasi yang diperlukan 

(Setiadi, 2013).  Langkah – langkah pengolahan data : 

a. Editing  

Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para 

pengumpul data. Peneliti memeriksa pertanyaan yang telah dijawab oleh responden 

dan mengelompokkannya. Tidak ada kuesioner yang belum dijawab oleh 

responden. 

b. Coding  

Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden 

kedalam kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda/kode 

berbentuk angka pada masing-masing jawaban. 

c. Entry  

Setelah semua data kuesioner terisi penuh dan benar, serta sudah melewati 

pengkodean, maka langkah selanjutnya adalah memproses data agar data yang 

sudah di entry dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-entry 

data dari kuesioner ke paket program komputer. 

d. Cleaning  

Pembersihan data, lihat variabel apakah data sudah benar atau belum, 

mengecek kesalahan-kesalahanya itu menghubungkan jawaban satu sama lain 

untuk mengetahui adanya konsistensi jawaban. Bila ditemukan kesalahan maka 
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dicocokan kembali dengan melihat variabel apakah data sudah benar atau belum. 

Data kemudian disajikan dalam bentuk tabel distribusi. 

e. Tabulating  

Tabulating dilakukan setelah proses editing, coding, entering dan cleaning, 

tabulating dilakukan untuk menjumlah seluruh skor pada setiap item sehingga 

didapatkan kategori atau kelas-kelas yang diinginkan, sehingga memudahkan 

proses berikutnya dalam langkah ini tindakan yang dilakukan yaitu menyortir atau 

memisahkan jawaban-jawaban responden. 

2. Analisis Data 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif dan dengan tujuan untuk 

mempermudah menganalisis dan mengetahui perilaku penggunaan pestisida, untuk 

penilaian atau jumlah skornya menggunakan rumus struggess (Sugiyono, 2005). 

a. Upaya K3 dalam penggunaan pestisida dalam tahap persiapan dengan jumlah 

pertanyaan 10 nilai pada masing – masing pertanyaan : 

Skor : Bila jawaban “Ya” maka diberi nilai 1 

   Bila jawaban “Tidak” maka diberi nilai 0 

Interval Kelas = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

    Kategori 

   = 10 – 0 = 10 = 5 

           2      2 

 

Setelah ditemukan nilai skor dan interval kelas maka keterangan skor adalah : 

Buruk : 0 – 5 

Baik : 6 – 10 

b. Upaya K3 dalam penggunaan pestisida dalam tahap pelaksanaan dengan 

jumlah pertanyaan 10 nilai pada masing – masing pertanyaan : 
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Skor : Bila jawaban “Ya” maka diberi nilai 1 

    Bila jawaban “Tidak” maka diberi nilai 0 

Interval Kelas = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

     Kategori 

   = 10 – 0 = 10 = 5 

           2      2 

Setelah ditemukan nilai skor dan interval kelas maka keterangan skor adalah : 

Buruk : 0 – 5 

Baik : 6 – 10 

c. Upaya K3 dalam penggunaan pestisida dalam tahap pasca pelaksanaan dengan 

jumlah pertanyaan 10 nilai pada masing – masing pertanyaan : 

Skor : Bila jawaban “Ya” maka diberi nilai 1 

    Bila jawaban “Tidak” maka diberi nilai 0 

Interval Kelas = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

     Kategori 

   = 10 – 0 = 10 = 5 

           2      2 

Setelah ditemukan nilai skor dan interval kelas maka keterangan skor adalah : 

Buruk : 0 – 5 

Baik : 6 – 10 

d. Upaya K3 dalam penggunaan pestisida dinilai dengan menggabungkan nilai 

masing – masing variabel dengan 30 pertanyaan, ditentukan interval kelas dengan 

rumus : 

Interval Kelas = Skor Tertinggi – Skor Terendah 

     Kategori 

   = 30 – 0 = 30 = 10 

           3      3 
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Setelah ditemukan nilai skor dan interval kelas maka keterangan skor adalah : 

Buruk : 0 – 10  

Sedang : 11 – 20 

Baik : 21 – 30  

Untuk mendapatkan gambaran umum dengan cara mendeskripsikan 

variabel yang digunakan dalam penelitian dengan melihat distribusi frekuensi 

dalam bentuk tabel. Mendeskripsikan hubungan implementasi upaya K3 dalam 

penggunaan pestisida dengan tingkat keracunan pada petani dengan menggunakan 

tabel silang (crosstab). Penyajian data dilakukan secara manual dan elektronik 

dengan menggunakan komputer yang disajikan dalam bentuk tabel frekuensi 

disertai dengan narasi sebagai penjelasan. 

 

 


