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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian deskriptif. Metode 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap sekumpulan objek 

biasanya bertujuan untuk melihat gambaran fenomena (termasuk kesehatan) yang 

terjadi dalam suatu populasi tertentu (Notoatmodjo, 2010).  Pada penelitian ini 

penulis akan melakukan observasi terhadap keadaan sanitasi warung makan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten 

Gianyar 

2. Waktu penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan dari bulan Pebruari sampai Juni 2018 

 

C. Unit Analisis 

Unit analisis pada penelitian ini adalah keadaan sanitasi lima warung 

makan nasi lawar di Desa Guwang Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar 

tahun 2018. 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

a. Data primer 

 Data yang didapatkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi 

penelitian menggunakan formulir observasi 
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b. Data sekunder 

 Data yang sudah ada diperoleh dari kajian buku, jurnal, penelitian 

sebelumnya, data tempat penjualan makanan dari UPT Kesmas Sukawati I, 

data profil Desa Guwang. 

2. Cara pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap sanitasi warung 

makan menggunakan lembar formulir observasi. 

b. Dokumentasi  

Menggunakan media foto bukti pelaporan yang dilakukan oleh penulis. 

3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun alat dan bahan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Alat tulis  

b. Formulir observasi 

c. Kamera (untuk dokumentasi) 

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu dikumpulkan, 

kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. 

2. Analisis data 

a. Teknik pengolahan data 
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1) Editing adalah hasil observasi yang diperoleh dari pengamatan yang telah 

disusun secara manual. Apabila terdapat data yang kurang lengkap dilakukan 

observasi ulang 

2) Tabulating adalah menjumlahkan seluruh skor pada setiap item sehingga 

didapatkan kategori yang diinginkan 

b. Teknik analisa data 

 Data yang diperoleh dari penelitian disajikan dalam bentuk tabel. Analisa data 

secara deskriptif yaitumembandingkan data yang diperoleh dengan 

persyaratan sanitasi warung makan. Untuk mengkategorikan keadaan lokasi 

bangunan dan keadaan fasilitas sanitasi digunakan rumus interval, masing – 

masing skor tertinggi dikurangi skor terendah kemudian dibagi jumlah kelas. 

Terdapat dua kelas kategori yaitu memenuhi syarat dan tidak memenuhi 

syarat. Maka dapat dijabarkan sebagai berikut : 

          
                             

 
 

1) Untuk mengetahui keadaan sanitasi lokasi dan bangunan warung makan, 

penelitian menggunakan lembar observasi yang terdapat 36 komponen yang 

dinilai. Untuk setiap pertanyaan apabila jawaban “Ya” nilainya 1 dan “Tidak” 

nilainya 0. Maka didapatkan :  

          
    

 
 

             

 Nilai yang diperoleh di kategorikan sebagai berikut : 

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0 - 15 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 16 - 30 
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2) Untuk mengetahui fasilitas sanitasi warung makan, penelitian menggunakan 

lembar observasi yang terdapat 24 komponen yang dinilai. Untuk setiap 

pertanyaan apabila jawaban “Ya” nilainya 1 dan “Tidak” nilainya 0. Maka 

didapatkan :  

          
    

 
 

             

 Nilai yang diperoleh di kategorikan sebagai berikut : 

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0 - 15 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 16 - 30 

3) Untuk menggambarkan keadaan sanitasi warung makan, yang meliputi 

keadaan sanitasi lokasi bangunan dan fasilitas sanitasi terdapat 60 komponen 

yang dinilai.  Untuk setiap pertanyaan apabila jawaban “Ya” nilainya 1 dan 

“Tidak” nilainya 0. Maka didapatkan : 

          
    

 
 

             

 Nilai yang diperoleh di kategorikan sebagai berikut : 

 Tidak Memenuhi Syarat  : dengan nilai 0-30 

 Memenuhi Syarat  : dengan nilai 31-60 

 

 Dari Hasil yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan Keputusan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 

Tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran.  

 


