
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif adalah salah satu jenis 

penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai 

hubungan antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah 

untuk menggambarkan masalah kesehatan serta yang terkait dengan kesehatan 

sekelompok penduduk atau orang yang tinggal dalam komunitas tertentu 

(Notoatmodjo, 2012). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi 

langsung ke tempat penelitian dan wawancara. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di Banjar Kanginan yang beralamat di Desa 

Pesedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. 

2. Waktu penelitian 

  Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 

2018. 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi penelitian 

  Populasi pada penelitian ini adalah karyawan peternakan ayam pada 

peternakan ayam A dan B di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan 

Manggis, Kabupaten Karangasem sebanyak 30 karyawan peternakan ayam. Dari 

15 peternakan ayam, diambil 2 peternakan ayam dengan jumlah 30 karyawan 



 

karena pada peternakan tersebut karyawan peternakan ayam tidak memakai APD 

yang lengkap. 

 

2. Sampel penelitian 

   Sampel pada penelitian ini adalah populasi karyawan peternakan ayam pada 

peternakan ayam A dan B di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan 

Manggis, Kabupaten karangasem sebanyak 30 karyawan  peternakan ayam. 

 

D. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

 Adapun jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah : 

a. Data primer 

  Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari data yang diteliti. 

Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari pengamatan langsung dengan 

melakukan wawancara kepada karyawan peternakan ayam untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam pada saat melakukan aktivitas di 

kandang ayam di Banjar Kanginan, Desa Pesedahan, Kecamatan Manggis, 

Kabupaten Karangasem. 

b. Data sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian orang lain atau 

sumber yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu diambil dari 

internet, profil desa dan dari penelitian sebelumnya. 

2. Teknik pengumpulan data 

  Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

menggunakan kuesioner tingkat pengetahuan tentang penggunaan APD dan  



 

menggunakan lembar observasi perilaku dengan pengamatan langsung masing-

masing karyawan peternakan ayam di Banjar Kanginan. Teknik pengumpulan data 

tersebut meliputi tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam dan perilaku 

karyawan peternakan ayam dalam penggunaan APD.  

 

E. Instrumen Pengolah Data 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai 

berikut : 

1. Alat-alat tulis. 

2. Kuesioner tentang tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam terhadap 

penggunaan APD masker. 

3. Kuesioner tentang tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam terhadap 

penggunaan APD sepatu boots. 

4. Kuesioner tentang tingkat pengetahuan karyawan peternakan ayam terhadap 

penggunaan APD handscoon. 

5. Lembar observasi tentang perilaku karyawan peternakan ayam terhadap 

penggunaan APD masker. 

6. Lembar observasi tentang perilaku karyawan peternakan ayam terhadap 

penggunaan APD sepatu boots. 

7. Lembar observasi tentang perilaku karyawan peternakan ayam terhadap 

penggunaan APD handscoon. 

8. Kamera untuk mengambil gambar pada saat melakukan penelitian. 

 

 

 



 

F. Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

  Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

mengumpulkan data yang diperoleh dari kuesioner dan lembar observasi yang 

sudah disiapkan sebelumnya. Hasil data kemudian disajikan dengan menggunakan 

tabel. 

2. Analisis Data 

  Hasil dari penelitian data dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk tabel, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus Sturges yaitu (Sugiono, 2013) 

 Interval = 
𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟−𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
  

a. Tingkat pengetahuan 

Banyaknya pertanyaan pada kuesioner tingkat pengetahuan karyawan 

peternakan ayam tentang penggunaan APD masker, sepatu boots dan handscoon 

yaitu 3 dan nilai untuk setiap pertanyaan jika “ya” nilainya 1 dan jika “tidak” 

nilainya 0 maka di dapat :  

Skor penilaian pengetahuan = 
3−0

3
  

= 1 

Kategori penilaiannya tergantung pada jawaban “ya”, yaitu sebagai berikut 

: 

Pada penilaian tingkat pengetahuan : 

1. Jawaban “ya” : 0-1 yaitu kategori buruk 

2. Jawaban “ya” : 2 yaitu kategori sedang 

3. Jawaban “ya” : 3 yaitu kategori baik 

b. Perilaku 



 

  Data pernyataan untuk lembar observasi perilaku karyawan peternakan 

ayam dalam penggunaan APD masker, sepatu boots, dan handscoon , untuk setiap 

pernyataan jika “ya” nilainya 1 dan “tidak” nilainya 0 dengan jumlah pernyataan 3 

item maka di dapat :  

Skor penilaian perilaku  = 
3−0

3
  

       = 1 

Kategori penilaiannya tergantung pada jawaban “ya”, yaitu sebagai berikut 

: 

Pada penilaian perilaku : 

4. Jawaban “ya” : 0-1 yaitu kategori buruk 

5. Jawaban “ya” : 2 yaitu kategori sedang 

6. Jawaban “ya” : 3 yaitu kategori baik 

 


