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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik observasional karena data 

yang diperoleh melalui pengamatan pada suatu subjek tanpa dilakukan perlakuan 

yang dilanjutkan dengan menganalisis hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat (Notoatmodjo, 2010).  

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan cross 

sectional. Pendekatan cross sectional merupakan penelitian yang dilakukan pada satu 

saat atau satu periode tertentu dan pengamatan obyek studi hanya dilakukan sekali. 

Pendekatan cross sectional disebut juga pendekatan silang karena variabel bebas dan 

variabel terikat penelitian dilakukan pada waktu yang bersamaan.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah 

Wangaya Kota Denpasar.  

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli tahun 

2018 yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. 

 

 

 



34 
 

C. Unit Analisis dan Responden 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisis yaitu pengetahuan, 

sikap penjamah makanan dengan penerapan hygiene sanitasi makanan. Sedangkan 

untuk responden adalah seluruh penjamah makanan.  

1. Jumlah dan besar sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah penjamah makanan di Instalasi Gizi RSUD 

Wangaya Denpasar dengan jumlah 33 orang.  

2. Teknik pengambilan sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah penjamah makanan yang bekerja dibagian 

Ahli Gizi penyelenggaraan makanan, pengolah makanan, dan penyaji makanan.  

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu 

data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengukuran langsung 

dengan melakukan wawancara dan observasi kepada responden berdasarkan 

kuesioner dan lembar observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah  

pengetahuan, sikap, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status kepegawaian dan 

lama kerja. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil observasi adalah penerapan 

hygiene sanitasi makanan. 
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b. Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari pihak RSUD 

Wangaya. Data tersebut seperti : gambaran umum RSUD Wangaya, struktur 

organisasi Instalasi Gizi RSUD Wangaya, pedoman pelayanan instalasi gizi RSUD 

Wangaya, panduan penyelenggaraan makanan Rumah Sakit dan lain-lain. 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan 

kepada responden mengenai hygiene sanitasi makanan. 

b. Observasi  

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengamati langsung 

penerapan hygiene sanitasi makanan menggunakan lembar observasi.  

c. Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

(Sugiyono, 2011). 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh melalui wawancara terhadap petugas penjamah makanan 

menggunakan kuesoner dan observasi langsung menggunakan lembar observasi 

terhadap penerapan hygiene dan sanitasi penjamah makanan di Instalasi Gizi RSUD 
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Wangaya. Data dianalisa secara univariat dan bivariat. Data yang telah dikumpulkan 

diolah melalui beberapa tahapan yaitu : 

a. Editing (pemeriksaan data) adalah langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi 

kesalahan-kesalahan data yang telah terkumpul juga untuk memonitor jangan 

sampai terjadi kekosongan data yang dibutuhkan. 

b. Scoring (pemberian skor) adalah pemberian skor atau nilai pada setiap jawaban 

dari lembar kuesioner dan lembar observasi, pemberian skor ini dilakukan 

dengan cara memberikan nilai melalui angka 

c. Coding (pemberian kode) adalah pemberian kode pada setiap jawaban dari 

lembar observasi. 

d. Tabulating (penyusunan data) adalah pengelompokan data berdasarkan 

karakteristik responden sesuai dengan tujuan peneliti kemudian dimasukkan 

dalam tabel untuk setiap item yang telah diberi kategori sesuai jumlah item pada 

kuesioner, dan data yang telah dikumpulkan kemudia di sajikan dalam bentuk 

tebel dan uraian kalimat.  

2. Analisis data 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat adalah suatu teknik analisis data terhadap suatu variabel secara 

mandiri, tiap variabel dianalisis tanpa dikaitkan dengan variabel lainnya. Analisis 

univariat dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap petugas penjamah 

makanan. Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 
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1) Pengetahuan 

Pada kuesioner pengetahuan terdiri dari 25 pertanyaan mengenai hygiene sanitasi 

makanan. Penilaian kuesioner pengetahuan dilakukan dengan menggunakan rumus 

Sturgess dimana jawaban benar mendapat skor 1 (satu) dan jawaban salah mendapat 

skor 0 (nol), sehingga nilai tertinggi akan mendapat skor yaitu 25 dan terendah yaitu 

0 (nol), maka :  

Interval = 
                            

            
 

Interval = 
    

 
 

Interval = 8,3 ≈ 8 

Dari perhitungan interval yang didapat, interval nilai untuk jawaban kuesioner yaitu : 

0 – 8  : Rendah 

9 – 16  : Sedang 

17 – 25 : Tinggi  

 

2) Sikap  

Pada kuesioner sikap terdiri dari 28 pernyataan mengenai hygiene sanitasi 

makanan. Penilaian kuesioner sikap dilakukan dengan menggunakan rumus Sturgess 

dimana pernyataan positif dengan jawaban ”Setuju” mendapat skor 1 (satu) dan 

jawaban ”Tidak Setuju” mendapat skor 0 (nol). Sedangkan untuk pernyataan negatif 

(pada nomor 5, 7, 13, 17, 21, 27) dengan jawaban ”Setuju” mendapat skor 0 (nol) dan 

jawaban ”Tidak Setuju” mendapat skor 1 (satu), sehingga nilai tertinggi akan 

mendapat skor yaitu 28 dan terendah yaitu 0 (nol), maka :  
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Interval = 
                            

            
 

Interval = 
    

 
 

Interval = 14 

Dari perhitungan interval yang didapat, interval nilai untuk jawaban kuesioner yaitu : 

0 – 14  : Tidak setuju 

15 – 28 : Setuju 

3) Penerapan  

a) Ahli Gizi penyelenggaraan makanan 

Pada lembar observasi penerapan tenaga Ahli Gizi terdiri dari 18 pernyataan 

mengenai hygiene sanitasi makanan. Penilaian lembar observasi dilakukan dengan 

menggunakan rumus Sturgess dimana pernyataan ”Ya” mendapat skor 1 (satu) dan 

pernyataan ”Tidak” mendapat skor 0 (nol), sehingga nilai tertinggi akan mendapat 

skor yaitu 18 dan terendah yaitu 0 (nol), maka :  

Interval = 
                            

            
 

Interval = 
    

 
 

Interval = 9  

Dari perhitungan interval yang didapat, interval nilai untuk jawaban lembar observasi 

yaitu : 

0 – 9  : Tidak memenuhi syarat 

10 – 18 : Memenuhi syarat 
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b) Pengolah makanan 

Pada lembar observasi penerapan petugas pengolah makanan terdiri dari 17 

pernyataan mengenai hygiene sanitasi makanan. Penilaian lembar observasi dilakukan 

dengan menggunakan rumus Sturgess dimana pernyataan ”Ya” mendapat skor 1 

(satu) dan pernyataan ”Tidak” mendapat skor 0 (nol), sehingga nilai tertinggi akan 

mendapat skor yaitu 17 dan terendah yaitu 0 (nol), maka :  

Interval = 
                            

            
 

Interval = 
    

 
 

Interval = 8,5 ≈ 9 

Dari perhitungan interval yang didapat, interval nilai untuk jawaban lembar observasi 

yaitu : 

0 – 9  : Tidak memenuhi syarat 

10 – 17 : Memenuhi syarat 

c) Penyaji makanan 

Pada lembar observasi penerapan petugas penyaji makanan terdiri dari 16 

pernyataan mengenai hygiene sanitasi makanan. Penilaian lembar observasi dilakukan 

dengan menggunakan rumus Sturgess dimana pernyataan ”Ya” mendapat skor 1 

(satu) dan pernyataan ”Tidak” mendapat skor 0 (nol), sehingga nilai tertinggi akan 

mendapat skor yaitu 16 dan terendah yaitu 0 (nol), maka :  

Interval = 
                            

            
 

Interval = 
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Interval = 8  

Dari perhitungan interval yang didapat, interval nilai untuk jawaban lembar observasi 

yaitu : 

0 – 8  : Tidak memenuhi syarat 

9 – 16  : Memenuhi syarat 

Penerapan hygiene sanitasi makanan di Instalasi Gizi RSUD Wangaya dinilai 

dengan melihat hasil penerapan hygiene sanitasi makanan pada setiap penjamah 

makanan yang bertugas sebagai Ahli Gizi penyelenggaraan makanan, pengolahan 

makanan, dan penyaji makanan. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditentukan 

apakah penjamah makanan menerapakan hygiene sanitasi makanan yang akan 

dikategorikan yaitu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.  

 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antar dua variabel (variabel 

bebas dan variabel terikat). Dalam analisis ini menggunakan uji chi square. Dalam uji 

chi square untuk mengambil keputusan melihat nilai signifikan. Uji signifikan 

menggunakan batas kemaknaan α = 0,05 dengan taraf signifikan 95 %.   

Berdasarkan nilai signifikan: jika nilai signifikan <0,05 terdapat korelasi maka 

H0 ditolak dan Ha diterima yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan sebaliknya jika nilai signifikansi >0,05 

tidak terdapat korelasi maka H0 diterima dan Ha ditolak yang menyimpulkan bahwa 

tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun ketentuan 

yang berlaku pada uji chi square, sebagai berikut (Riyanto, Agus 2010) :  
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1) Bila tabel 2x2 dan tidak ada nilai Expected (harapan) / E<5, maka uji yang 

digunakan sebaiknya ”Continuity Correction (a)” 

2) Bila tabel 2x2 dan ada nilai Expected (harapan) / E<5, maka uji yang digunakan 

adalah ”Fisher’s Exact Test” 

3) Bila tabelnya lebih dari 2x2, misalnya 2x3, 3x3, dan lain-lain, maka digunakan 

uji ”Pearson Chi Square”  

4) Sedangkan ”Uji Likelihood Ratio” dan ”Linear-by-Linear Assciation”, biasanya 

digunakan lebih spesifik, misalnya analisis stratifikasi pada bidang epidemiologi 

dan juga untukmengetahui hubungan linier dua variabel kategori, sehingga kedua 

jenis ini jarang digunakan. 

Untuk mengetahui tingkat hubungan antar variabel tersebut perhitungan 

Coefficient Contingancy (CC) dengan interpretasi sebagai berikut (Sugiyono, 2012) : 

 

Tabel 2 

Interpretasi Koefisien Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,14 Sangat rendah 

0,15 – 0,29 Rendah 

0,30 – 0,44 Sedang 

0,45 – 0,59 Kuat 

0,59 – 0,7 Sangat Kuat 

Sumber :  Sugiyon, 2012 


