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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional 

menggunakan design “cross sectional” yaitu variabel sebab dan akibat atau yang 

terjadi pada objek penelitian diukur dalam waktu yang bersamaan (Notoatmodjo, 

2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran, deskripsi dan 

analisis penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan dengan melakukan 

wawancara, dan observasi di pelayanan kesehatan lingkungan Puskesmas  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di Puskesmas se-Kota Denpasar.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan April tahun 

2020. 

 

C. Unit Analisis dan Responden 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan lingkungan dengan menganalisis kegiatan pelaksanaan, sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, sumber dana, sedangkan responden dan populasi 

dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan lingkungan di 11 Puskesmas Kota 

Denpasar yaitu 11 orang yang menjadi jumlah sampel subyek.  
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data yang Dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam laporan penelitian ini berupa data 

primer dan sekunder. Adapun data yang dimaksud dalam pengumpulan data 

tersebut yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung pada saat penelitian 

dilaksanakan. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar 

checklist tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian meliputi gambaran 

geografi Puskesmas dan data lainnya mengenai yang diperoleh dengan mengutip 

data dari Puskesmas yang ada di Denpasar. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam usulan penelitian 

ini adalah wawancara, dan observasi. Wawancara yang ditujukan kepada 

responden dengan panduan kuisoner yang telah disiapkan, dan observasi yang 

dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan dengan melihat ruang 

pelayanan kesehatan lingkungan terkait sarana dan prasarana dengan panduan 

checklist.   

3. Instrumen Pengumpulan Data 
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Adapun instrument atau alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner dan checklist dengan instrument 

penunjang yaitu kamera, dan alat tulis. 

 

E. Pengolahan Data dan Analisis Data  

1. Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara 

mencari gambaran tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan 

puskesmas. Hasil pengamatan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel dengan 

tujuan untuk mempermudah menggambarkan dan mengetahui tingkat pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan.  

2. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pengukuran 

menggunakan alat ukur lembar kuesioner lalu dibandingkan hasil pengolahan dan 

penyajian data dengan tinjauan pustaka mengenai pelaksanaan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan lingkungan. Dimana data yang sudah diolah terlebih dahulu 

kemudian dibahas dengan cara deskriptif. Untuk memudahkan dalam pengolahan 

dan analisis data maka dapat digunakan rumus prosentase yaitu: 

Prosentase  
                   

            
 X 100 % 

 

a. Sumber Daya Manusia 

Data pertanyaan terdiri dari 6 butir pertanyaan untuk Sumber Daya 

Manusia setiap pertanyaan “ya” nilainya 1 dan “tidak” nilainya 0 maka didapat: 

Prosentase = 
                   

            
 X 100 % 
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Jadi dari perhitungan prosentase didapatkan kriteria sebagai berikut: 

Tidak Baik  = 0% - 50 % 

Baik   = 51% - 100% 

 

b. Sumber Dana 

Data pertanyaan terdiri dari 2 butir pertanyaan untuk sumber dana setiap 

pertanyaan “ya” nilainya 1 dan “tidak” nilainya 0 maka didapat: 

Prosentase = 
                   

            
 X 100 % 

 

Jadi dari perhitungan prosentase didapatkan kriteria sebagai berikut: 

Tidak Berpengaruh = 0% - 50% 

Berpengaruh  = 51% - 100% 

 

c. Sarana dan Prasarana 

Untuk mengetahui kelengkapan sarana dan prasarana data pertanyaan 

terdiri dari 6 butir pertanyaan dalam lembar observasi. 

Data pertanyaan terdiri dari 6 butir pertanyaan untuk pelaksanaan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan untuk setiap pertanyaan “ya” 

nilainya 1 dan “tidak” nilainya 0 maka didapat: 

Prosentase  = 
                   

            
 X 100 % 

 
Jadi dari perhitungan prosentase didapatkan kriteria sebagai berikut: 

Tidak Tersedia  = 0% - 50 % 

Tersedia   = 51% - 100% 

 

d. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 
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Data pertanyaan terdiri dari 6 butir pertanyaan untuk sumber dana setiap 

pertanyaan “ya” nilainya 1 dan “tidak” nilainya 0 maka didapat: 

Prosentase = 
                   

            
 X 100 % 

 

Jadi dari perhitungan prosentase didapatkan kriteria sebagai berikut : 

Tidak Berpengaruh = 0% - 50% 

Berpengaruh  = 51% - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


