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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

deskriptif observasional, hanya melakukan observasi dan memaparkan 

tingkat pengetahuan dan perilaku penjamah makanan tentang penerapan 

personal hygiene di Pasar Sanglah Denpasar. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiono, 2012). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sanglah Jalan Waturenggong 

Denpasar. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2018, 

peneliti melakukan penelitian ke pasar dalam sebulan sekali. 

 

C. Unit Analisis dan Responden  

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian, sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data 

penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan unit analisis adalah para 

penjamah makanan yang berada di Pasar Sanglah Denpasar. Obyek dalam 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan penerapan 

personal hygiene penjamah makanan di Pasar Sanglah Denpasar tahun 

2018. 

 

D.  Populasi dan Sampel Penelitian 

1.  Populasi Penelitian 

Jumlah seluruh penjamah makanan yang berdagang di Pasar Sanglah 

Denpasar yaitu sebanyak 20 orang.  

2. Sampel Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan dengan  total sampel sebanyak 20 

orang. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Jenis Data yang dikumpulkan  

a. Data primer diperoleh dengan wawancara menggunakan lembar 

kuesioner terhadap penjamah makanan tentang tingkat pengetahuan 

penjamah makanan terkait dengan penerapan personal hygiene 

kemudian melakukan observasi menggunakan lembar observasi 

terhadap tindakan penerapan personal hygiene penjamah makanan 

saat bekerja. 

b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang 

didapatkan dari jumlah penjamah makanan. 
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2. Cara Pengumpulan Data 

a. Wawancara yang dilakukan dengan penjamah makanan terkait 

dengan tingkat pengetahuan dan penerapan personal hygiene 

penjamah makanan 

b. Observasi dilakukan untuk mengamati  secara langsung mengenai 

perilaku dalam penerapan personal hyiene penjamah makanan pada 

saat pedagang berjualan. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

a. Wawancara dengan menggunakan lembar kuesioner kepada penjamah 

makanan terkait dengan tingkat pengetahuan dan penerapan personal 

hygiene penjamah makanan dalam berjualan. 

b. Observasi dengan menggunakan lembar observasi kepada penjamah 

makanan terkait dengan tindakan dalam penerapan. 

c. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil penelitian. 

d. Kamera digunakan untuk melakukan dokumentasi penelitian 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Penyajian Data 

Data yang telah diperoleh baik secara data primer maupun data 

sekunder dalam penelitian ini disajiakan dalam bentuk narasi, tabel dan 

grafik. 
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2. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh melalui penelitian ini masih merupakan data 

mentah maka dari itu perlu diolah dengan cara : 

a. Editing 

Editing dilakukan untuk melihat atau memeriksa 

kelengkapan.kesempurnaan, kejelasan dan benar tidaknya pengisian dari data 

yang terkumpul melalui edditng ini akan dapat dipastikan apakah data dapat 

digunakan atau tidak. 

b. Coding 

Coding adalah pemberian kode pada tiap data yang diperoleh. Pemberian 

kode ini sangat berguna dalam memasukkan data (data entry) 

c. Tabulating 

Tabulating dilakukan setelah proses editing, coding dan 

entering,tabulating dilakukan untuk menjumlah seluruh skor pada setiap item 

sehingga didapatkan kategori atau kelas-kelas yang diinginkan, sehingga 

memudahan proses berikutnya dalam kangkah ini tindakan yang dilakukan 

yaitu mennyortir memisahkan jawaban-jawaban responden. 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi dengan tujuan 

untuk mempermudah sikap dan tindakan dalam penerapan personal hygiene , 

untuk penilaian atau jumlah skornya menggunakan rumus struggess 

(Sugiyono, 2012) sebagai berikut: 

1.) Interval = Jumlah pertanyaan untuk tingkat pengetahuan ada delapan 

belas,  maka didapat: 

   Benar  = 1 skor 
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   Salah = 0 skor 

𝑆𝑘𝑜𝑟 =
18−0

3
  

   = 6 

Jadi perhitungan interval didapatkan dari penentuan penetapan nilai 

jawaban kuesioner untuk tingkat pengetahuan penjamah makanan dalam 

penerapan personal hygiene, dapat dirinci sebagai berikut : 

0-6 = rendah 

7-12 = sedang 

13-18 = tinggi 

2.) Jumlah pertanyaan untuk tingkat penerapan personal hygiene ada 

delapan belas butir, maka didapat : 

         Benar  = 1 skor 

     Salah  = 0 skor 

  𝑆𝑘𝑜𝑟           =
18−0

3
  

                = 6 

Jadi perhitungan interval didapatkan dari penentuan penetapan nilai jawaban 

kuesioner untuk tingkat perilaku penjamah makanan dalam penerapan 

personal hygiene, dapat dirinci sebagai berikut : 

   0-6 = tidak baik 

   6-12 = cukup baik 

  13-18 = baik 

 

 


