
 
 

BAB IV  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

dengan desain penelitian analitik dan menggunakan rancangan Cross Sectional, 

yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sanitasi, jarak rumah dengan tingkat 

kepadatan lalat di Desa Bonbiyu, dengan pendekatan observasi dan pengumpulan 

data yang dilakukan satu waktu. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan dan 

observasional berdasarkan lokasi penelitiannya dan keterlibatan peneliti (Arikunto, 

2013). Menurut  (Notoatmodjo, 2012) bahwa penelitian observasional adalah suatau 

penelitian yang melakukan pengukuran-pengukuran saja tanpa memberikan 

perlakuan atau intervensi terhadap subjek peneliti (masyarakat). 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di rumah penduduk Desa Bonbiyu, 

Kabupaten Gianyar. 

2. Waktu penelitian  

Kegiatan Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2021-Mei 

Tahun 2022. 

C. Populasi dan sampel penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang didalamnya terdiri dari 

karakteristik atau kualitas tertentu yang sudah ditetapkan oleh para peneliti agar 
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bisa dipelajari (Sugiyono, 2011). Populasi adalah seluruh rumah di Desa Bonbiyu 

yang terdapat 480 rumah. 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 

(Notoatmodjo, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari rumah yang 

terletak di sekitar kandang ayam pada jarak 150 meter, 450 meter, 900 meter. Besar 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

 𝑛 =
N

1+(𝑁  𝑥 𝑑2)
 

 𝑛 =
480

1+(480  𝑥 (0,12))
 

 𝑛 =
480

5,8
 

n= 82,75 

 n = 83 

 Keterangan: 

 N = Besar Populasi 

 n = Besar Sampel 

 d = Tingkat Kepercayaan ketepatan yang digunakan 10 % (0,1) 

Jadi, besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 83 rumah 

yang berada di sekitar kandang ayam Desa Bonbiyu pada masing-masing jarak 150 

meter, 450 meter, dan 900 meter sesuai dengan arah mata angin.  

Menurut Notoatmodjo (2012) sampel dapat dihitung berdasarkan 

proporsional atau seimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Sampel = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ ×𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ
 

Setelah dihitung menggunakan rumus proporsional maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Sampel Penelitian di Desa Bonbiyu 
 

No 
Jarak 

(m) 

Arah mata angina 
Total rumah 

Utara Selatan Timur Barat 

1 150 8 5 4 11 28 

2 450 9 5 3 11 28 

3 900 9 5 3 10 27 

 Total 83 

 

3. Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teknik pengambilan sampel acak atau 

random sampling/probability sampling. Dimana teknik dan sampel yang peneliti 

gunakan secara acak, tanpa memandang sampel atas dasar strata atau status sosial 

dari segi apapun (Sugiyono, 2015).  

D. Jenis dan teknik pengumpulan 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Jenis – jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data primer dari penelitian ini yaitu hasil dari 

pengukuran tingkat kepadatan lalat menggunakan flygrill dan obsevasi kandang 

ayam. 

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan sumber lain 

atau pihak lain yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan dengan obyek 

penelitian atau dapat dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh dari 
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instansi yang terkait. Data skunser dalam penelitian ini meliputi data dari 

websaitebadan statistik dan kantor Desa 

2. Teknik pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi merupakan suatu prosedur berencana yang meliputi melihat, 

mendengar, dan mencatat sejumlah aktivitas atau situasi tertentu yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). Data yang 

didapat dari pengamatan yaitu keadaan sanitasi dan kepadatan lalat setiap zona. 

b. Pengukuran 

Pengukuran merupakan proses kuantitatif hasil observasi dengan 

memperhatikan refrensi tertentu dan dinyatakan dalam unit baku atau dianggap 

baku. Pengukuran tingkat kepadatan lalat dilakukan dengan cara menghitung 

jumlah lalat yang hinggap dalam waktu 30 detik, pada setiap lokasi sedikitnya 

sepuluh kali perhitungan (10 x 30 detik) dan lima perhitungan yang tertinggi 

dibuat rata-rata. Angka rata-rata merupakan petunjuk indeks populasi lalat 

dalam satu lokasi tertentu. Alat yang digunakan untuk mengukur kepadatan lalat 

adalah fly grill. 

 

Gambar 5.Fly Grill 
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Kategori hasil pengukuran pada setiap lokasi atau block grill yaitu (Depkes, 

1992) : 

a. 0-3 : rendah, tidak menjadi masalah 

b. 3-5 : sedang, perlu dilakukan pengamanan terhadap tempat berbiaknya  

lalat (tumpukan sampah, kotoran hewan, dan lain-lain) 

c. 6-20 : tinggi, populasi padat dan perlu perencanaan terhadap tempat- 

tempat berbiaknya lalat dan bila mungkin direncanakan upaya 

pengendalian 

d. >20 : sangat tinggi, populasinya sangat padat dan perlu dilakukan  

pengamanan terhadap tempat-tempat berbiaknya dan tindakan 

pengendalian lalat 

3. Instrument pengumpulan data 

Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Alat tulis 

b. Stopwatch 

c. Fly grill 

d. Hand counter 

e. Lembar pengukuran 

f. Lembar Observasi 

g. Handpone (dokumentasi) 

E. Pengolahan dan analisis data 

1. Pengolahan data  

Kegiatan dalam proses pengolahan data meliputi editing, coding, entry, 

cleaning, dan tabulating (Notoatmodjo, 2012) 
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a. Editing 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap data yang dikumpulkan, 

memeriksa kelengkapan dan kemungkinan terjadinya kekeliruan. Pada penelitian 

ini data–data yang telah masuk akan diperiksa kembali kelengkapannya. 

b. Entry data 

Entry data yang telah diperoleh dimasukkan dengan menggunakan program 

Microsoft exel dan SPSS dari komputer. 

c. Cleaning  

Cleaning dilakukan untuk menghilangkan data-data dari proses entry data yang 

tidak diperlukan dan merapikan semua proses pengolahan data. 

d. Coding 

Coding adalah memberikan kode data variabel – variabel penelitian  

e. Tabulating 

Kegiatan ini dilakukan dengan cara menghitung data dari jawaban kuesioner 

responden yang sudah diberi kode, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. 

2. Analisis data 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat hanya akan menghasilkan hubungan antara dua variabel 

yang bersangkutan (variabel independen dan variabel dependen) (Saryono, 2011). 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggambarkan masing-masing 

variabel, baik variabel bebas berupa jarak kandang ayam maupun variabel terikat 

berupa kepadatan lalat.  

b. Anaisis Bivariat 
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Penelitian analisis bivariate adalah analisis yang dilakukan terhadap dua 

variabel yang di duga berhubungan atau berkorelasi (Notoatmodjo, 2012). Penelitian 

ini menggunakan uji chi square (uji komparatif non parametris yang dilakukan pada 

dua variabel) karena pada penelitian ini ingin mecari hubungan atara variabel bebas 

yaitu jarak ayam dan variabel terikat yaitu kepadatan lalat. 

Analisis bivariat dalam penelitian ini menggunakan uji chi square dengan 

derajat kepercayaan 95%. Jika p-value < 0,05 maka secara statistik menunjukan 

bahwa adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika p-value > 

0,05, maka secara perhitungan statistik menunjukan bahwa tidak adanya hubungan 

bermakana atara variabel bebas dan variabel terikat. Berikut tabel yang akan 

digunakan dalam analisis data: 

 

 

  


