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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Observasional yang mengunakan metode cross 

sectional (Sugiyono,2011) yaitu peneliti ingin mengetahui kualitas fisik ruangan dan 

ketersediaan sarana sanitasi sekolah dengan kenyamanan lingkungan belajar siswa. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan sekolah SMK Bina Madina Denpasar dan 

di sembilan ruang kelas yang digunakan untuk belajar. 

2. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai dengan Juli tahun 

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

 

C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian.Sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data penelitian 

(Pedoman Penyusanan Skripsi, KTI, Poltekkes Denpasar, 2014).Dalam penelitian ini 

unit analisisnya adalah kenyamanan lingkungan fisik dan sarana dan prasarana 

sanitasi sedangkan responden yang dijadikan sumber data yaitu seluruh siswa SMK 

Bina Madina Denpasar. 
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1. Jumlah dan besar sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di SMK Bina Madina Denpasar 

dengan jumlah siswa sebanyak 165 siswa. Maka untuk menentukan jumlah sampel 

yang akan dipakai dalam penelitian ini digunakan rumus slovin (Noor, 2011) sebagai 

berikut: 

   
 

        
 

Keterangan: 

N = Jumlah elemen/anggota populasi 

n = Jumlah elemen/anggota sampel 

e =Error level (tingkat kesalahan 0,05) 

Besarnya sampel dalam penelitian ini adalah: 

   
 

        
 

   
   

              
 

   
   

                
 

   
   

                
 

   
   

      
 

    116,8 

    116 Siswa 

 



29 

 

 Dari persamaan rumus diperoleh besar sampel yaitu 116 siswa Jadi yang menjadi 

sampel dalam penelitian yaitu 116 siswa di SMK Bina Madina Denpasar. 

Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu berikut: 

a. Seluruh siswa SMK Bina Madina Denpasar 

b. Siswa yang sudah lebih dari 6 bulan 

Dari populasi sampel agar penetuan sampel masing-masing kelas memadai maka 

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

jumlah sampel yang telah di tentukan dalam satu kelas akan terbagi secara 

proporsional yang artinya semakin besar populasi dalam satu kelas maka sampel yang 

di ambil semakin besar dan begitu sebaliknya. Maka jumlah sampel yang harus 

diambil dari masing-masing kelas dapat ditentukan dengan rumus : 

   
  

 
   ………………………(sumber :Suwarno,2009) 

Keterangan : 

   = Jumlah sampel kelas 

N1= Jumlah populasi kelas 

N  = Jumlah populasi sekolah 

n   = Jumlah sampel sekolah 
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Tabel 2 

Besar sampel yang akan diambil dari masing-masing kelas 

 

No Kelas Jumlah populasi 

perkelas 

Jumlah sampel 

1 Kelas X Multimedia 19 13 

2 Kelas XI Multimedia 26 18 

3 Kelas XII Multimedia 8 6 

4 Kelas X Administrasi Perkantoran 14 10 

5 Kelas XI Administrasi Perkantoran 29 20 

6 Kelas XII Administrasi Perkantoran 32 22 

7 Kelas X Akuntansi 15 11 

8 Kelas XI Akuntansi 11 8 

9 Kelas XII Akuntansi 11 8 

 Jumlah 165 Siswa 116 Siswa 

 

2. Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple 

Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak, tanpa 

memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi, tiap elemen populasi memiliki 

peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitan (Noor, 2012) Sampel 

yang diambil sebanyak 116 siswa yang ada di SMK Bina Madina Denpasar dengan 

menggunakan teknik Random Numbers yaitu dengan menggunakan sistem undian 

maka peneliti menyediakan 116 gulungan kertas dan masing-masing kertas di 

tuliskan nomer urut absen siswa.  

 

.   
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D. Jenis data dan Teknik pengumpulan data 

1. Jenis data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian langung 

pada objek yang akan diteliti dengan menggunakan metode wawancara,Observasi, 

pengukuran fisik ruangan, dan pengisian kuisioner. Data yang dilakukan dengan 

wawancara yaitu mengenai tentang kenyamanan belajar siswa,data untuk pengukuran 

kualitas fisik ruangan yaitu data pengukuran suhu, pencahayaan, kelembaban dan 

kebisingan, sedangkan data yang diproleh dengan  observasi yaitu sarana prasarana 

sanitasi 

b. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan membantu dalam penelitian seperti 

jumlah seluruh siswa di SMK Bina Madina, gambaran umum lokasi sekolah, nama 

siswa di SMK Bina Madina. 

2. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data ini pertama melakukan pengukuran kualitas fisik 

terkaita ketersediaan sarana sanitasi dengan menggunakan lembar observasi yang 

sudah tersusun dan setelah itu melakukan pengukuran kualitas fisik ruangan (Suhu, 

Kelembaban, Kebisingan, pencahyaan dan kebersihan kelas) dan mengisi lembar 

observasi oleh peneliti dan terakhir pengisian kuiseoner oleh siswa sebagai responden 

dalam penelitian ini. 

a. Melihat sarana sanitasi yang disediakan di sekolah dengan lembar observasi 

b. Untuk pengukuran kualitas fisik ruangan menggunakan alat ukur yaitu: 
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1) Untuk pengukuran suhu ruangan menggunakan thermometer ruangan  

a) Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan 

b) Menentukan lokasi pengukuran  

c) Meletakkan thermometer di tempat pengukuran  

d) Menunggu beberapa saat hingga terjadi pergerakan di air raksa 

e) Setelah air raksa berhenti bergerak,  melihat angka di air raksa tersebut 

f) Mencatat suhu di ruangan tersebut.  

2) Untuk pungukuran pencahayaan Lux Meter 

a) Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan 

b) Menentukan 5 titik lokasi pengukuran, jarak dari dinding pemantulan minimal 1 

meter (4 titik pada sudut ruang dan 1 titik di tengah-tengah ruang) 

c) Mengarahkan reseptor pada sumber cahaya  

d) Menghidupkan dengan menggeser tombol on/off 

e) Pilih kisaran range yang akan diukur  

f) Lihat hasil pengukuran pada layar dan mencatat hasil. 

3) Untuk pengukuran kelembaban Thermohygrometerdigital 

a) Menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan 

b) Menentukan lokasi pengukuran  

c) Meletakkan thermohygrometer pada tempat yang ingin di ukur kelembaban dan 

suhu udaranya. 

d) Tunggu tiga sampai lima menit 

e) Mengamati skala yang ada pada thermohygrometer dan mencatat hasil 

4) Untuk pengukuran kebisingan Sound Level Meter 
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a) Persiapan pengukuran 

(1) Menyiapkan peralatan yang akan digunakan 

(2) Mengecek baterai pada Sound Level Meter 

(3) Mengkalibrasi SLM yang akan dipakai, caranya adalah sebagai berikut: 

(a) Switch Function diatur pada posisi Cal (94,0) 

(b) Switch Range diletakkan pada posisi Cal 

(c) Lihat pada layar display apabila menunjukkan angka 94,0 maka alat siap 

digunakan 

(d) Bila tidak menunjukkan angka 94,0 maka putar skrup Cal ke kiri atau ke kanan 

yang terletak pada bagian sisi kanan alat sampai menunjukkan angka 94,0 

(e) Alat siap digunakan 

b) Rencana pengukuran 

(1) Tentukan lokasi pengukuran 

(2) Tentukan waktu pengukuran 

(3) Tentukan lama pengukuran 

c) Pelaksanaan pengukuran 

(1) Mengecek baterai 

(2) Memegang alat dengan tangan pada ketinggian 1 – 1,2 meter atau microphone 

yang terletak pada ujung alat sejajar dengan telinga 

(3) Menghidupkan SLM dengan memindahkan switch ON/OFF ke dB C atau A 

(sesuai kebutuhan pengukuran) 

(4) Menstel respon F (fast) untuk jenis kebisingan continue dan S (slow) untuk 

kebisingan fluktuatif 
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(5) Mencatat angka yang muncul pada layar display setiap 5 detik terakhir 

(6) Mencatat pada formulir bis 1 (dalam bentuk tabel) 

(7) Pengukuran dilakukan selama 10 menit 

(8) Menghitung kebisingan dengan nilai Mean, Median dan Modus 

(a) Mean =    
  

 
 

(b) Median =  
 

 
 {x(n/2) + x(n/2 + 1)} 

(c) Angka yang paling banyak muncul 

5) Untuk pengukurang Kebersihan Kelas menggunakan lembar observasi 

6) Selanjutnya mengisi lembar observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti 

yang sesui dengan kenyataan  

7) Mengisi Kuisioner yang di isi oleh responden untuk mengetahui kenyaman 

perseoangan di lingkungan sekolah. 

3. Instrument pengumpul data 

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Lembar observasi merupakan checklist pemeriksaan yang berhubungan dengan 

variabel yang akan diteliti. 

b. Pengukuran kualitas fisik ruangan 

1) Lux Meter untuk mengukur pencahayaan 

2) Hygrometer untuk mengukur kelembaban 

3) Thermometer untuk mengukur suhu 

4) Sound Level Meter untuk mengukur kebisingan. 

5) Stopwatch sebagai alat waktu mengukur kebisingan 



35 

 

6) Formulir pencatatan data yang digunakan untuk mencatat hasil dari pengukuran 

kualitas fisik ruangan. 

c. Menggunakan kuisioner yang dibuat sendiri oleh peneliti dan di susun secara 

terstruktur berdasarkan konsep teori. 

d. Observasi atau pengamatan langsung oleh peneliti dan menjelaskan kondisi atau 

keadaan di lokasi penelitian tanpa melebih-lebihkan. 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

a. Editing  

Hasil observasi dan kuisioner yang diproleh melalui formulir pemeriksaan yang 

telah disusun di sunting secara manual apabila terdapat data yang tidak lengkap 

dilakukan pengukuran ulang terhadap seluruh variabel 

b. Coding  

Tahap coding merupakan tahap mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atau bilangan.Coding atau pemberian kode ini sangat berguna 

dalam memasukkan data (data entry). 

c. Tabulating 

Mengelompokan data sesuai dengan tujuan penelitaian kemudian dimasukan 

dalam tabel yang sudah di siapkan.setelah tersusun entry data kedalam database 

computer. 
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d. Processing  

Memasukkan data dan memproses data agar dapat dianalisis ke dalam program 

computer. 

e. Cleaning 

Pengecekan kembali data yang sudah di entry apakah terdapat kesalahan atau 

tidak. 

 

2. Teknik Analisis Data 

Untuk mengetahui gambaran variabel kualitas fisik ruangan dan kenyamanan 

siswa. Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Univariat 

dan Bivariat 

a. Analisis Univariat 

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian, dimana dalam analisi ini hanya menghasilkan distribusi 

frekuensi dari setiap variabel (Notoatmodjo, 2012).Analisis Univariate dalam 

penelitian ini yaitu varibabel kualitas fisik ruangan seperti suhu, pencahayaan, 

kelembaban, kebisingan lingkungan sekolah dan ketersediaan sarana sanitsi.Untuk 

mendapatkan data pada variabel penelitian ini digunakan kuesioner dan lembar 

obervasi untuk mengetahui hubungan siswa dengan kenyamanan lingkungan belajar. 

Penilaian kuesioner pada kenyamanan lingkungan menggunakan skor sesuai kategori 

1) Kenyamanan lingkungan belajar 

 Pada kuesioner kenyamanan lingkungan belajar terdiri dari 14 pertanyaan 

mengenai kenyamanan lingkungan belajar. Penilaian kuesioner dilakukan dengan 
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memberi skor per kategori. Kriteria pemberian skor pada alternative jawaban untuk 

setiap item angket adalah sebagai berikut : 

(a) Skor 5 untuk jawaban SN (Sangat Nyaman) 

(b) Skor 4 untuk jawaban N (Nyaman) 

(c) Skor 3 untuk jawaban C (Cukup) 

(d) Skor 2 untuk jawaban TN (Tidak Nyaman) 

(e) Skor 1 untuk jawaban STN (Sangat Tidak Nyaman) 

Setiap pertanyaan yang sudah diberi skor sesuai dengan pilihan item angket di 

tambah dengan skor pertanyaan selanjutnya sehingga mendapatkan hasil.  

Berdasarkan jumlah skor  dari 14 pertanyaan tersebut, apabila dikategorisasi menjadi 

lima kategori. Yaitu jumlah  skor 57-70 tergolong sangat nyaman,  jumlah skor 43-56 

tergolong nyaman, 29-42 tergolong cukup nyaman jumlah skor 15-28 tergolong tidak 

nyaman dan 0-14 tergolong sangat tidak nyaman. Berdasarkan lima kategori tersebut  

diawali dari menetapkan nilai terendah yaitu 14  kategori tidak nyaman yang 

diperoleh dari 14 pertanyaan  dikalikan dengan nilai skor terendah yaitu 1 sehingga 

menghasilkan 14. Kategori selanjutnya ditentukan dengan mengalikan jumlah 

pertanyaan dengan  nilai skor 2, 3, 4, dan 5.  

2) Pengukuran kualitas fisik 

Penilaian kualitas fisik ruangan menggunakan hasil pengukuran menggunakan 

alat  Lux Meter untuk mengetahui kualitas fisik pencahayaan ruangan, Hygrometer 

untuk mengetahui kualitas fisik kelembaban ruangan, Thermometer untuk 

mengetahui kualitas fisik suhu ruangan dan Sound Level Meter untuk kebisingan 
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lingkungan belajar, untuk mengetahui kualitas fisik tersebut memenuhi syarat lalu 

dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan. 

3) Ketersediaan sarana sanitasi 

Pada kuisioner ini terdapat 12 pertanyaan mengenai ketersedian sarana sanitasi 

observasi yang dilakukan secara langsung (mengukur, mencatat, memantau  di lokasi) 

akan dianalisa dan disesuaikan  dengan kriteria yang  mengacu pada (Peraturan 

Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor    : 07 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Adipura, Pedoman Teknis Pengendalian Faktor 

Resiko Kesehatan Lingkungan Di Sekolah,    Direktorat  Jenderal, PPM &PL 

DEP.KES RI,  dan  Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

:1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja 

Perkantoran dan Industri. Untuk menentukan tingkat kenyamanan lingkungan sekolah 

berdasarkan ketersediaan  sarana sanitasi dilakukan penyusunan kategori yang 

memadukan jumlah parameter dengan jumlah skor yang diperoleh. Adapun skor 

untuk masing-masing sarana sanitasi dengan katagori sangat baik 40, baik 30, cukup 

20 dan tidak baik 10.  Berdasarkan jumlah skor  dari 19 sarana prasarana sanitasi 

pada sekolah, apabila dikategorisasi menjadi empat kategori, bahwa kondisi sekolah 

dengan jumlah  skor 571-740 tergolong sangat baik,  jumlah skor 381-570 tergolong 

baik, 191-380 tergolong cukup baik, sedangkan jumlah skor antara 0-190 tergolong 

tidak baik. Berdasarkan  empat kategori tersebut  diawali dari menetapkan nilai 

terendah yaitu 190 yang diperoleh dari penjumlahan masing-masing parameter (19 

parameter) sehingga menghasilkan skor terendah yaitu 190.  
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b. Analisis Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan antar dua variabel (variabel 

bebas dan terikat).Apakah variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan 

atau hubungan secara kebetulan. Dalam analisis ini digunakan uji Chi-Square, uji 

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

Hasil uji  Chi-Square dilihat dengan nilai p. jika nilai p<0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel bebas dan 

variabel terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


