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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, 

karena penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap 

sekumpulan objek yang biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena 

(termasuk kesehatan) yang terjadi di dalam suatu populasi tertentu (Notoatmodjo, 

2010). Metode penelitian ini dilakukan dengan metode observasi yang dilakukan 

dengan mengamati bagaimana keadaan sanitasi kantin di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. Data 

yang diinginkan dapat diperoleh dengan cara observasi atau pengamatan langsung 

dengan bantuan formulir kuesioner. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1.  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan Kabupaten Badung Bali Tahun 2018. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan yaitu dari Bulan Pebruari sampai 

dengan Bulan Juni 2018. 
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C. Alat, Bahan dan Cara Kerja 

1. Alat dan Bahan 

a. Lux meter sanwa elektrik instrumen CO Lt Model Lx-3010 (alat untuk mengukur 

pencahayaan) 

b. Alat tulis 

c. Kalkulator 

d. Meteran ART.3420-015 PROHEX 

2. Cara Kerja 

a. Prosedur umum yang digunakan pada saat pelaksanaan kerja yaitu : 

1) Tentukan lokasi pengukuran. 

2) Pengukuran dan perhitungan menggunakan pencahayaan umum (general 

lighting) adalah intensitas cahaya rata-rata yang terukur di seluruh bidang 

yang luas, misalnya ruang kantor. 

3) Bagi seluruh lantai ruangan menjadi kotak-kotak (grid) berukuran 90 x 90 cm 

(tiga ubin ukuran 30 cm). 

4) Tandai pertemuan grid dengan spidol sebagai titik pengukuran. 

5) Hidupkan alat lux meter sanwa elektrik instrumen CO Lt Model Lx-3010 

dengan menggeser tombol ON/OFF kearah ON. 

6) Arahkan sensor cahaya di daerah yang akan diukur iluminasinya. Untuk 

penerangan umum, arahkan sensor menghadap sumber cahaya, posisi badan 

berdiri sehingga sel foto berada pada ketinggian 1 hingga 1.2 meter dari lantai 

dan berjarak sejangkauan lengan dari badan. 

7) Ukur cahaya di setiap titik. 
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 8) Baca hasil pengukuran pada layar panel, kemudian hitung rata-ratanya. 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data  

 Jenis – jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang meliputi 

jawaban responden terhadap kuesioner yang telah diajukan yang berhubungan 

dengan gambaran sanitasi kantin di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Untuk memperoleh data dilakukan 

dengan pengamatan secara langsung menggunakan formulir kuesioner yaitu 

dilakukan pengamatan secara langsung mengenai sanitasi dan melakukan 

pengukuran pencahayaan menggunakan alat lux meter yang mengacu pada 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

1429/Menkes/SK/XII/2006, tentang pedoman penyelenggaraan kesehatan 

lingkungan sekolah dan studi dokumentasi yang diambil pada saat melakukan 

observasi. 

b. Data Sekunder 

Untuk memperoleh data-data pendukung yang digunakan diperoleh dari 

Sekolah Menengah Pertama 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung meliputi denah 

bangunan, gambaran umum lokasi, dan sejarah sejarah berdirinya Sekolah 

Menengah Pertama 2 Kuta Selatan. 
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2. Cara Pengumpulan Data 

 Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan: 

a. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung mengenai keadaan sanitasi 

kantin Sekolah Menengah Pertama 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 

2018. 

b. Pengukuran yang dilakukan di lokasi kantin Sekolah Menengah Pertama 2 Kuta 

Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Adapun beberapa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah:  

a. Alat tulis 

b. Lembar observasi 

c. Kamera ( dokumentasi ) 

d. Lux meter sanwa elektrik instrumen CO Lt Model Lx-3010 (alat untuk 

mengukur pencahayaan) 

e. Meteran ART.3420-015 PROHEX 

f. Kalkulator  

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 kantin di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 
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2. Sampel 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 4 kantin di Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Tahun 2018. 

F. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Teknik yang dilakukan yaitu dengan cara pengumpulan data, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan survai melalui 

kuesioner  (BPKP, 2007), dimana data yang didapat kemudian dikumpulkan dan 

diolah sehingga dapat disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Analisis data 

Analisa data adalah cara pengolahan data yang terkumpul kemudian di 

intreprestasi hasil pengolahan data sehingga bisa digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah membandingkan peraturan Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006 dan penyajian data 

dengan mempergunakan dua kategori yaitu memenuhi syarat, dan tidak 

memenuhi syarat. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian dilakukan untuk mengetahui 

keadaan sanitasi kantin Sekolah Mengah Pertama negeri 2 Kuta Selatan 

Kabupaten Badung menggunakan formulir kuesioner. Penilaian dilakukan dengan 

menghitung jumlah item sanitasi yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi 

syarat, skor perhitungan digunakan untuk menentukan kategori dengan interval 
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kelas menggunakan penilaian sanitasi kantin dibandingkan dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1429/Menkes/SK/XII/2006. 

Dalam penelitian lapangan penilaian situasi pada kantin Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung menggunakan formulir 

kuesioner, dimana formulir kuesioner ini merupakan indikator yang digunakan 

terhadap keadaan sanitasi kantin sehat. Formulir kuesioner terdiri dari 3 

komponen sanitasi kantin yang masing – masing terdiri dari 6 pertanyaan dengan 

katagori penilaian yang terdiri dari memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, 

pada keseluruhan item observasi untuk jawaban ya skornya 1 sedangkan untuk 

jawaban tidak skornya 0. Penentuan katagori hasil formulir ditentukan dengan 

rumus sturges yaitu : 

Skala Interval =   

Jumlah pertanyaan dalam keseluruhan item terdiri dari 6 butir pertanyaan, 

maka didapat : 

Jumlah =  = 3 

Katagori hasil penelitian diklasifikasikan dengan melihat jumlah skor yang 

didapat melalui pengamatan langsung ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 

Kuta Selatan Kabupaten Badung. Jadi perhitungan interval didapatkan dari 

penentuan penetapan nilai jawaban observasi Sanitasi Kantin Sekolah Menegah 

Pertama Negeri 2 Kuta Selatan Kabupaten Badung Bali, dapat di katagorikan 

sebagai berikut : 

Skor :  a. 0 – 3  = Tidak memenuhi srayat 
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 b. 4 - 6  = Memenuhi syarat 

Pengukuran intensitas pencahayaan ruang di kantin sesuai dengan 

peruntukannya menggunakan perhitungan pencahayaan umum. (Zulfikar, 2017). 

Katagori penilaian yang digunakan terdiri dari memenuhi syarat dan tidak 

memenuhi syarat. Menurut Zulfikar, 2017 katagori hasil pengukuran 

diklasifikasikan dengan melihat jumlah pengukuran titik di 1 lokasi dan membagi 

banyaknya titik di 1 lokasi pengukuran maka didapat sebagai berikut : 

1 Lokasi =  

Jadi Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor    

1429/Menkes/SK/XII/2006, perhitungan interval didapatkan dari penentuan 

pengukuran intensitas cahaya di kantin Sekolah Menegah Pertama Negeri 2 Kuta 

Selatan Kabupaten Badung Bali, dapat dikatagorikan sebagai berikut : 

a. < atau > 100 lux = Tidak memenuhi syarat 

b. 100 lux  = Memenuhi syarat 

 


