






VISI MISI 
PRODI DIPLOMA III KESEHATAN LINGKUNGAN  

A. VISI 
 

“Menjadikan Program Studi Diploma III Kesehatan Lingkungan Sebagai Rujukan 

yang menghasilkan tenaga ahli madya memiliki moralitas dan integritas dengan 

keunggulan kompetitif bidang Sanitasi Perkotaan tahun 2025” 

B. MISI 

1. Melaksanakan   integrasi   Tridharma   Perguruan   Tinggi   untuk   mendukung 
 

pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi yang unggul 

serta kompetitif bidang Sanitasi Perkotaan. 

Melaksanakan tata kelola  organsiasi dan sumber daya  manusia yang baik, 

bersih, akuntabel, transparan dan terukur. 

Mengembangkan  kerja  sama  dalam  bidang  penelitian,  pengabdian  kepada 
 

masyarakat dan pengelolaan pendidikan. 

2. 

3. 

 



LEMBAR PENGESAHAN 

Modul Praktikum dengan judul : 

MODUL METODOLOGI PENELITIAN SERI 1 

Disusun Oleh : 
1. 
. 

Nur Haidah, SKM, M.Kes 
 

Telah disusun  berdasarkan  Rencana  Pembelajaran  Studi  (RPS)  dan  Kurikulum 
Pendidikan  Tinggi  Prodi  Diploma  III  Kesehatan  Lingkungan  Surabaya  yang  dapat 
digunakan sebagai pedoman praktikum mahasiswa. 

Surabaya, September 2017 

Ketua Program Studi 
Diploma III Kesehatan Lingkungan 

Surabaya 

Dosen PJMK 

Nur Haidah, SKM, M.Kes 
NIP. 197202081996022001 

Nur Haidah, SKM, M.Kes 
NIP. 197202081996022001 

 

Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan 
Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Ferry Kriswandana, SST, MT 
NIP. 19700711194031003 

 

 



KOMPETENSI YANG INGIN DICAPAI 

Berdasarkan   Kurikulum   Pendidikan   Tinggi   Prodi   Diploma   III   Kesehatan 
 

Lingkungan  Surabaya  tahun  2014,  capaian  pembelajaran  lulusan  meliputi  sikap, 

kemampuan kerja, penguasaan ilmu, hak dan kewajiban. Setelah melakukan praktikum, 

mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan sumber – sumber maslaah kesehatan lingkungan. 

2. Menjelaskan jenis – jenis masalah kesehatan lingkungan 

3. Mengidentifikasi masalah kesehatan lingkungan 

4. Menyusun  latar belakang masalah 

5. Menyusun rumusan maslah penelitian kesehatan lingkungan 

6. Menyusun rumusan tujuan umum tugas akhir 

7. Menyususn rumsan tujuan khusus tugas akhir 

8. Menyusun kerangka konsep  penelitian 

9. Menyusun hipotesis penelitian. 



KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat  Allah SWT yang telah memberikan 
 

petunjuk sehingga kami bisa menyelesaikan “Modul Mata Kuliah Metodologi 

Penelitian” dengan memperhatikan Rencana Pembelajaran Studi (RPS) dan Kurikulum 

Pendidikan Tinggi Prodi Diploma III Kesehatan Lingkungan Surabaya. Modul praktiku ini 

disusun sebagai  pedoman  praktikum  bagi  mahasiswa  baik  itu  di  laboratorium,  

workshop, maupun di lapangan. 

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya 
 

kepada : 

1. Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan atas dukungannya sehingga modul praktikum 
 

ini dapat terselesaikan 
 

Ketua  Prodi  Diploma  III  Kesehatan  Lingkungan  Surabaya  atas  dukungan  dan 

fasilitasinyanya sehingga modul praktikum ini dapat terselesaikan 

Tim mengajar mata kuliah Metodologi Penelitian atas kontribusinya dalam 
menyelesaikan modul 
 

pratikum ini. 

2. 
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Kami  menyadari  dalam  penyusunan   modul  praktikum  ini  masih  terdapat 
 

kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan/saran   untuk perbaikan di 

masa yang akan datang. Akhirnya kepada semua pihak juga kami sampaikan terima 

kasih atas segala masukan dan saran yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, 

semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan perlindungan. 
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Modul 1 
Identifikasi Masalah Kesehatan Lingkungan  
 
Nur Haidah, SKM, M.Kes 
. 

 

Pendahuluan 
 

ebelum mempelajari bab ini terlebih dahulu Anda pastikan telah mempelajari Modul 

Mata Kuliah Metodologi Penelitian terutama BAB 1. Pada bab ini tidak lagi 

menjelaskan teori namun lebih pada pengungkapan contoh-contoh sehingga Anda 

mudah dalam penyusunan tugas akhir dalam bentuk karya tulis ilmiah. Mata kuliah ini 

merupakan mata kuliah lanjut dlaam Program Studi Kesehatan Lingkungan. 

 Dalam menyusun tugas akhir, harus ada “masalah” sebagai latar belakang yang akan 

Anda teliti. Banyak mahasiswa yanhg mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi masalah 

untuk tugas akhir mereka. Untuk itu, dalam Bab 1 ini Anda akan dibimbing untuk melakukan 

identifikasi masalah yang terkait dengan kesehatan lingkungan. 

 Bab 1 ini berjudul “Identifikasi Masalah Kesehatan Lingkungan”. Setelah mempelajari 

Bab 1 ini, Anda diharapkan mampu mengidentifikasi masalah kesehatan lingkungan. Bab 1 

terdiri dari 4 topik, yaitu topik 1 tentang sumber – sumber masalah kesehatan lingkungan, 

akan mengajak anda untuk membantu dalam menemukan permasalahan kesehatan 

lingkungan. Kemudian, topik 2 membahas mengenai jenis – jenis masalah kesehatan lingku 

ngan yang dapat Anda gunakan sebagai acuan dalam menentukan masalah yang akan 

diteliti. Selanjutnya, topik 3 membahas bagaimana mengidentifikasi dan memilih masalah. 

Terakhir, topik 4 mengajak anda menyusun latar belakang masalah yang baik sehingga dapat 

meyakinkan perlunya masalah tersebut diangkat sebagai tugas akhir.  

Setelah mempelajari Bab 1 ini,  secara umum Anda diharapkan mampu 

mengidentifikasi masalah kesehatan lingkungan. Secara khusus setelah mempelajari Bab 1 

Anda diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan sumber – sumber maslaah kesehatan lingkungan. 

2. Menjelaskan jenis – jenis masalah kesehatan lingkungan 

3. Mengidentifikasi masalah kesehatan lingkungan 

4. Menyusun  latar belakang masalah 

 

  

Pembahasan dalam bab 1 ini disertai contoh – contoh untuk memudahkan Anda 

dalam mengidentifikasi masalah dan menyusun latar belakang masalah. Anda diharapkan 

S 
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juga mengerjakan latihan agar dapat menilai kemampuan Anda dalam memahami masalah 

di lapangan. 

Selama mempelajari bab 1 ini, upayakan agar Anda juga melihat dan membaca 

contoh – contoh masalah kesehatan lingkungan yang ada di media massa, untuk 

membandingkan secara langsung masalah yang ada di lapangan. Selain itu, masalah juga 

dapat Anda temukan di lingkungan terdekat dengan kehidupan Anda sehari – hari. 
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Topik 1 

 

Sumber Masalah Kesehatan Lingkungan 
 

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian dimulai dengan adanya 

masalah yang akan diteliti. Masalah dalam sudut pandang ilmiah adalah perbedaan (gap) 

antara apa yang seharusnya (das sollen, should be, harapan, target) dengan apa yang 

sebenarnya terjadi (das sein, what is, kenyataan, pencapaian). Banyak sekali kesenjangan 

yang terjadi saat ini, sehingga banyak sekali permasalahan di sekeliling kita, namun Anda 

sebagai seorang sanitarian perlu menfokuskan pikiran terkait masalah-masalah kesehatan 

lingkungan tentunya. 

Untuk mendapatkan permasalahan kesehatan lingkungan yang akan Anda kaji dalam 

suatu bentuk tugas akhir diharapkan telah melakukan penelusuran literatur. Ada beberapa 

sumber yang dapat anda telusuri untuk menentukan permasalahan lingkungan antara lain: 

A. Masalah kesehatan lingkungan bersumber dari teori 

Semakin Anda banyak membaca literatur semakin banyak ilmu pengetahuan yang Anda 

pahami sehingga semakin mudah dalam memunculkan suatu permasalahan yang 

selanjutnya akan dicari penyelesaiannya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh sumber masalah dari teori 
“Penyakit kusta (Morbus Hansen) bukan karena kutukan. Penyakit kusta 
merupakan penyakit kulit yang berkaitan dengan hygiene perorangan (Tantut 
Susanto, dkk., 2013). Hygiene perorangan dikarenakan perilaku hidup bersih dan 
sehat terutama kebersihan seseorang pada umumnya kurang mendapat 
perhatian diri sendiri. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya penyakit 
kusta. Penyakit kusta dapat menyerang semua orang. Kuman tumbuh bersarang 
dikulit. Jika dibiarkan dapat merajalela ke bagian tubuh mana saja (Koes Irianto, 
2005).” 
“Studi pendahuluan melalui proses mendapatkan informasi dari seksi bidang 
pemberantasan dan pengendalian penyakit bahwa di daerah Bangkalan memang 
kekurangan air, untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian pun tidak cukup, 
sehingga hygiene perorangan dan perilaku hidup bersih dan sehat mereka masih 
kurang.” 

Contoh lain 
“Bahan yang mengandung karbon baik dari tumbuhan, binatang atau barang 
tambang serta limbah industri dapat dibuat sebagi arang aktif (Mirwan, 2005). 
Bahan yang dapat digunakan sebagai arang aktif antara lain ampas penggilingan 
tebu, sekam padi, tongkol jagung, sabut kelapa, ampas pembuatan kertas, dan 
batu bara (Sembiring dan Sinaga 2003). 
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B. Masalah kesehatan lingkungan yang bersumber dari hasil penelitian 

Biasanya dalam suatu penelitian terdapat hasil yang menjadi dasar untuk penelitian 

selanjutnya bahkan pada setiap akhir laporan penelitian terdapat saran atau 

rekomendasi untuk pengembangan penelitian berikutnya. Sehingga semakin banyak 

Anda banyak membaca jurnal hasil penelitian semakin banyak wawasan yang Anda 

dapatkan yang dapat membuat pikiran untuk memunculan ide-ide baru untuk diteliti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari contoh – contoh diatas, coba tuliskan permasalahan apa yang dapat Anda 

kembangkan untuk tugas akhir anda. 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................  

 

Contoh masalah bersumber dari hasil penelitian 
“Ampas tebu mengandung selulosa dan lignin yang dapat dikonversi menjadi 
karbon aktif berperan penting dalam proses adsorbsi (Yoseva, Muchtar, dan 
Sophia, 2015 : vol 2 : 57). Ampas tebu yang dihasilkan dari pedagang minuman 
air tebu dibuang begitu saja sebagai sampah. Oleh karena itu, ampas tebu perlu 
dimanfaatkan agar dapat menjadi nilai tambah serta meningkatkan daya dukung 
terhadap lingkungan (Rinawati, Anita, Itnawita, 2013 : 1 ).” 
“Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas ketebalan karbon aktif 
ampas tebu yang didapat dari sisa pedagang minuman untuk mengingkatkan 
kualitas air sumur.” 

Contoh lain 
“Pada jurnal penelitian Sulistiyani, Ulfa Nurullita, dan Dina Nuryani volume 1 
nomor 2 tahun 2004, yang berjudul Perbedaan Jumlah Mikroba pada Alat Makan 
Sebelum dan Sesudah dicuci dengan Jeruk Purut (Citrus histrix. DC), didapatkan 
hasil bahwa perasan daun jeruk purut dapat menurunkan angka kuman, tetapi 
dengan konsentrasi 50 mg/100 ml masih mendapatkan hasil jauh di atas nilai 
ambang batas yang ditentukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia, yaitu 0 koloni/cm2.” 
“Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas perasan daun jeruk purut 
untuk menurunkan nilai angka kuman pada peralatan makan.” 



Seri-1 

 
 

5 
 

C. Masalah kesehatan lingkungan yang bersumber dari pengamatan kegiatan manusia 

Gambar berikut adalah salah satu contoh aktivitas manusia, apa yang Anda pikirkan 

setelah melihat gambar dibawah ini? Apakah ini menjadi masalah? 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Aktivitas BAB sembarangan 

Permasalahan apa yang dapat Anda munculkan dari ilustrasi diatas? 

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

Perhatikan pula contoh – contoh berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh masalah bersumber aktifitas manusia 
Contoh 1: 
Perilaku BABS/ Open defecation termasuk salah satu contoh perilaku yang tidak  
sehat. BABS/ Open defecation adalah suatu tindakan membuang kotoran atau 
tinja di ladang, hutan, semak –semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya 
dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.  
Sanitasi, personal higiene dan lingkungan yang buruk berkaitan dengan 
penularan beberapa penyakit infeksi yaitu penyakit diare, kolera, typhoid fever 
dan paratyphoid fever , disentri, penyakit cacing tambang, ascariasis, hepatitis A 
dan E, penyakit kulit, trakhoma, schistosomiasis, cryptosporidiosis, malnutrisi 
dan penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi. 
Berdasarkan hasil survey tenaga kesehatan lingkungan hambatan tercapainya 
bebas BABS adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membangun jamban 
secara mandiri, adanya anggapan bahwa jamban sehat adalah mahal, BABS 
adalah tindakan yang praktis, BABS tidak berefek terhadap sakit dan jarak rumah 
dekat sungai, sehingga hal ini merupakan kondisi yang penting untuk 
diperhatikan dalam upaya menghentikan perilaku BABS yang akan berimplikasi 
terhadap penurunan morbiditas dan mortalitas penyakit akibat sanitasi yang 
buruk. 
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Menurut anda, permasalahan apa yang dapat Anda munculkan dari contoh di atas ? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Perhatikan gambar berikut ini. Ilustrasi di bawah ini memperlihatkan hasil dari aktivitas 

manusia. Setelah memperhatikan hal ini, Anda sebagai seorang sanitarian tentu memiliki 

persepsi terhadap dampak dari permasalahan ini. Rumusan masalah apa yang dapat anda 

munculkan dari aktivitas ini?  

 

 

Gambar 2 Aktivitas di TPA Sampah 

Contoh 2 
PT. Jatim Taman Steel, Mfg merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dibidang produksi baja. Perusahaan ini mempunyai faktor lingkungan yang dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan pada tenaga kerja. Adapun faktor lingkungan 
yang paling berpengaruh pada perusahaan ini yaitu tekanan panas yang berasal 
dari mesin yang digunakan untuk proses pembuatan baja dengan suhu mencapai 
1600oC serta beban kerja yang tinggi. Lingkungan kerja yang berpotensi panas 
terdapat pada bagian Scrap 18 ton dan 20 ton, EAF (Electrical Arc Furnace) 18 
ton dan 20 ton, LF (Ladle Furnace), VD (Vacum Degassing), CCM (Continous 
Casting Machine), dan BI (Billet Inspection). 
Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang telah dilakukan di PT. Jatim Taman 
Steel, Mfg diketahui bahwa iklim kerja pada bagian EAF 20 ton mencapai 33,9oC, 
LF 31,5oC, dan CCM 32,2oC. EAF 18 ton. Tenaga kerja bagian Scrap 18 dan 20 ton, 
EAF 18 dan 20 ton, LF, dan CCM banyak yang mengalami kepanasan saat 
bekerja, kelelahan bekerja, dan cepat merasakan haus.” 

http://4.bp.blogspot.com/-BAY1uODwf8U/VemFDcojOZI/AAAAAAAABzo/k0Yh4UZMzmg/s1600/Pencemaran+tanah.png
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D. Bersumber dari hasil pertemuan ilmiah  

Dari forum pertemuan ilmiah biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

muncul dalam diskusi. Pertanyaan ini kadang-kadang ada yang cukup berbobot untuk 

diangkat sebagai masalah penelitian. Disamping itu, dari rangkuman hasil pembahasan 

dalam suatu diskusi ilmiah biasanya juga direkomendasikan hal-hal yang tertentu yang 

perlu diteliti. 
 

 

E.  

 

 

 

 

 

E. Masalah bersumber dari hasil pengalaman pribadi 

Anda sebagai seorang sanitarian dalam melaksanan tugas profesi tentu lebih 

berkompeten dalam penyelesaian masalah-masalah kesehatan lingkungan dibanding 

dengan mereka yang berkecimpung di profesi yang lain, sehingga pengalaman sebagai 

sanitarian menjadi sumber inspirasi dalam mengidentifikasi permasalahan 

permasalahan kesehatan lingkungan. 
 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Contoh 
“Berdasarkan paparan pertemuan Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2013, jenis 
sumber air untuk seluruh kebutuhan rumah tangga di Indonesia pada umumnya 
adalah sumur gali terlindung (29,2%), sumur pompa (24,1%), dan air 
ledeng/PDAM (19,7%). Di perkotaan lebih banyak rumah tangga yang 
menggunakan air dari sumur bor/pompa (32,9%) dan air ledeng/PDAM (28,6%), 
sedangkan di perdesaan lebih banyak yang menggunakan sumur gali terlindung 
(32,7%).” 
“Tujuan penelitian ini evaluasi kualitas bakteriologis air bersih melalui penilaian 
konstruksi sumur air bersih” 

Contoh lain 
“Menurut pengalaman teman sejawat yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di 
Rumah Sakit X, dia mendapatkan penyakit TB paru karena setiap hari bekerja di 
laboratorium yang memeriksa sampel penderita. Berdasarkan hal ini maka perlu 
adanya usaha preventif untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial antara 
penderita dengan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit. Atas dasar masalah 
tersebut maka peneliti memilih topik usaha preventif untuk mencegah infeksi 
nosokomial di RS X” 
 

 Contoh 
“Menurut pengalaman seorang sanitarian di salah satu Puskesmas, masih 
terdapat 50 %  belum mempunyai jamban keluarga meskipun telah dilakukan 
program STBM, sementara wilayah puskesmas tersebut diharapkan ODF (open 
defecatin free) tahun 2017, dari pengalaman sanitarian dan data tersebut 
sehingga muncul pertanyaan penelitian “faktor apa saja yang mempengaruhi 
kepemilikan jamban di wilayah puskesmas tersebut” 
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F. Masalah kesehatan lingkungan yang bersumber dari hasil penelusuran dokumen 

Dokumen yang berisi catatan penting tentang suatu kejadian yang dibuat secara pribadi 

atau merupakan dokumen dari instansi, dapat digunakan sebagai sumber masalah 

penelitian. Anda yang bekerja di instansi kesehatan baik itu instansi pemerintah maupun 

swasta, seperti Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dll, tentu terdapat segudang 

data hasil kegiatan rutin yang terdokumentasi baik yang belum diolah maupun yang 

telah berbentuk laporan, dimana isinya adalah potret kenyataan sesungguhnya yang 

terjadi di lapangan sehingga sudah barang tentu terdapat permasalahan yang banyak 

kita temui.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh – contoh masalah dari berbagai sumber yang telah dibahas di atas , Anda 

hendaknya juga dapat menambhkan contoh – contoh lain yang anda cari sendiri. 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

1. Anda telah bekerja lama sebagai sanitarian di Puskesmas, ingat kembali pengalaman 

Anda berdasar kenyataan-kenyataan. Carilah dan susunlah permasalahan kesehatan 

lingkungan yeng bersumber dari pengalaman pribadi dalam bentuk pertanyaan 

penelitian. 

2. Bacalah jurnal penelitian, karya tulis ilmiah, hasil hasil penelitian yang telah 

dipublikasikan, identifikasi dan munculkan ide-ide penelitian baru atau penelitan 

kelanjutan dari hasil penelitian tersebut, lalu cobalah menyusun pertanyaan penelitian, 

berikan contohnya. 

Contoh 
Hasil catatan surveilans epidemiologi bahkan dari data laporan tahunan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sampang. Angka kejadian penyakit Kusta masih tinggi 
bahkan masih menjadi peringkat pertama angka insidennya dari seluruh 
kabupaten yang ada di Jawa Timur. 
“Penyakit kusta (Morbus Hansen) bukan karena kutukan. Penyakit kusta 
merupakan penyakit kulit yang berkaitan erat dengan hygiene perorangan 
(Tantut Susanto, dkk., 2013). Hygiene perorangan dalam hal ini perilaku hidup 
bersih dan sehat terutama kebersihan seseorang pada umumnya kurang 
mendapat perhatian diri sendiri. 
“Studi pendahuluan diperoleh informasi dari data seksi bidang pemberantasan 
dan pengendalian penyakit bahwa di daerah Sampang memang kekurangan air, 
untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian pun tidak cukup, sehingga hygiene 
perorangan dan perilaku hidup bersih dan sehat mereka masih kurang. 
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3. Bukalah laporan tahunan 5 tahun terakhir di instansi Anda  bekerja, temukan beberapa 

indikator pencapain program yang belum tercapai, lalu munculkan pertanyaan-

pertanyaan penelitian. 

 

Ringkasan 
 

Sumber-sumber permasalahan kesehatan lingkungan dapat diperoleh melalui teori, hasil 

penelitian, pengalaman pribadi, pertemuan ilmiah (seminar, lokakarya, symposium, dll) 

pengamatan aktifitas manusia, bersumber dari dokumen. 

 

Tes 1 
 

Jawablah pertanyaan berikut secara singkat dan jelas! 

1. Carilah dan susunlah permasalahan kesehatan lingkungan yang bersumber dari hasil 

penelitian. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Carilah dan susunlah permasalahan kesehatan lingkungan yeng bersumber dari 

pengalaman pribadi sesuai tugas di tempat kerja Anda. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Carilah dan susunlah permasalahan kesehatan lingkungan yeng bersumber dari hasil 

aktivitas manusia berdasarkan pengamatan Anda sebagai seorang sanitarian. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Carilah dan susunlah permasalahan kesehatan lingkungan yeng bersumber dari hasil 

laporan tahunan Puskesmas atau instansi Anda bekerja. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Topik 2 

 

Jenis-Jenis Masalah Kesehatan Lingkungan 
 

Setelah anda mempelajari tentang sumber – sumber permasalahan, Anda selanjutnya 

harus memiliki pemahaman tentang jenis – jenis masalah dalam kesehatan lingkungan. 

Pelajarilah topik 2 berikiut ini.  

1. Masalah kesehataan lingkungan dalam bidang pengelolaan limbah cair. 

Permasalahan terkait dengan limbah cair baik dari industri maupun dari aktivitas rumah 

tangga masih banyak dan sering kita jumpai di sekeliling lingkungan kita. Hampir semua 

limbah baik yang berasal dari industri maupun yang berasal dari rumah tangga dibuang 

langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut, baik yang telah melalui 

proses pengolahan maupu yang belum sama sekali melalui suatu proses pengolahan, bisa 

Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika hal tersebut terus menerus dibiarkan, bisa 

Anda bayangkan dampak pencemaran air dan tanah pada makhluk hidup yang berada di 

sekitarnya. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan aktivitas 

Mandi Cuci Kakus (MCK) di bantaran sungai seperti terlihat pada gambar 1. Akibatnya 

kualitas air sungai menurun dan apabila digunakan untuk air baku memerlukan biaya yang 

tinggi. 

Oleh karena itu, permasalahan dalam bidang limbah cair ini masih sangat banyak dan 

memerlukan pemikiran dalam upaya penyelesaian masalah. Untuk itu terbuka peluang 

yang lebar bagi Anda jika mau mengangkat masalah limbah cair sebagai topik penelitian. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contoh permasalahan bidang limbah cair 
Limbah cair yang dibuang langsung tanpa diolah akan mempengaruhi 
keseimbangan alam. Dalam usaha jasa laundry, zat yang dapat menyebabkan 
pencemaran air adalah sisa buangan yang mengandung zat detergen. Zat 
detergen merupakan salah satu pencemar yang dapat membahayakan 
organisme di perairan karena menyebabkan suplai oksigen dari udara sangat 
lambat akibat busanya yang menutupi permukaan air. 
Maka perlu adanya upaya pengendalian baik dari aspek ilmu pengetahuan 
maupun teknologi untuk mendapatkan berbagai alternatif pengolahan air 
limbah yang efektif dan efisien.Instalasi pengolahan limbah cair biologis atau 
constructed wetlandmerupakan instalasi pengolahan limbah cair buatan yang 
dibuatberupa kolam dengan tumbuhan-tumbuhan air dan prosespenjernihan 
limbah cair dilakukan secara biologis dengan bantuan mikroorganisme. 
Tumbuhan air yang digunakan adalah tanaman mangrove karena mampu 
menyerap (absorben) zat polutan disekitarnya. 
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Apa yang anda dapat rumuskan dari contoh permasalahan limbah di atas? 
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
2. Masalah kesehatan lingkungan dalam bidang pengendalian vektor 

 

 
 

Gambar 3 Nyamuk Aedes aegypti 

Gambar 3 di atas salah satu dari sekian banyak jenis vektor perantara penularan 

penyakit yang menyebabkan permasalahan kesehatan masyarakat. Keberadaan vektor 

penyakit telah menimbulkan masalah yang tidak henti-hentinya dihadapi oleh manusia, 

khususnya di negara kita. Negara kita menjadi daerah endemis bagi beberapa wabah 

penyakit yang ditularkan oleh vektor penyakit. Yang paling dirasakan tentunya adalah 

penyakit-penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan tikus. Belum berhenti dan berhasil 

kita dalam menanggulangi masalah akibat tikus dan nyamuk, dalam beberapa tahun 

terakhir kita pun dihebohkan dengan wabah flu burung.  

Sejak kasusnya demam berdarah pertama kali ditemukan di Jakarta dan Surabaya pada 

tahun 1968, jumlah kesakitan demam berdarah terus mengalami peningkatan hingga 

saat ini telah puluhan ribu orang meninggal akibat demam berdarah Tidak ada satu 

provinsi pun yang terbebas dari deman berdarah. Tidak kurang dari 201 kabupaten/kota 

telah terjangkit deman berdarah. Bahkan sampai data terakhir menyebutkan tidak ada 

bagian dari Wilayah Indonesia yang belum terjangkit deman berdarah. 

Menurut Soemirat (2003) di dalam Panjaitan, G.C. (2009), menyatakan bahwa 
proses absorpsi dapat terjadi lewat beberapa bagian tumbuhan, yaitu: akar, 
terutama untuk zat anorganik dan zat hidrofilik, daun bagi zat yang lipofilik dan 
stomata untuk masukan gas.  
Limbah usaha jasa laundry mengandung senyawa aktif metilen biru (surfaktan). 
Detergen adalah surfaktan anionik dengan gugus alkil atau garam dari sulfonat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas tanaman mangrove jenis 
Rhizophora mucronata dalam menurunkan kadar detergen di dalam air limbah 
hingga sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013. 
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Di samping demam berdarah, penyakit yang dibawa nyamuk lainnya pun masih 

merupakan ancaman dan menimbulkan korban jiwa, seperti malaria, filariasis (kaki 

gajah), chikunya, dan japanese enchepalisis (radang otak). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Masalah kesehatan lingkungan dalam bidang penyehatan udara 

 
 

Gambar 4 Pencemaran Udara oleh Asap Industri  
 

Contoh masalah penelitian dalam bidang pengendalian vektor. 
Berdasarkan data WHO (2009) demam berdarah dengue banyak ditemukan di 
daerah tropis dan sub-tropis. Negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD 
tertinggi di Asia Tenggara terbukti pada tahun 2007 Indonesia dilaporkan 
mendapatkan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sebanyak 150.000.  
Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan virus dengue yang termasuk 
kelompok B Arthropod Borne Virus (Arboviroses) yang sekarang dikenal sebagai 
genus flavivirus, famili flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis serotipe, yaitu; DEN-1, 
DEN-2, DEN-3, DEN-4. (Depkes RI, 2011). 
Berdasarkan pedoman Kemenkes penggunaan Insektisida (pestisida) dalam 
pengendalian vektor (2012) menjelaskan yang dimaksud dengan repellent adalah 
bahan yang diaplikasikan lansung ke kulit, pakaian atau lainnya untuk mencegah 
kontak dengan serangga. Penggunaan bahan kimia contohnya DEET, etil-butil- 
asetilamino prpionat dan ikaridin. Repellent dari bahan alam adalah minyak 
sereh/sitronela (citronella oil) dan minyak eukaliptus/ lemon eucalyptus oil.  
Hasil uji pendahuluan atau pra eksperimen menunjukan bahwa ketumbar 
(Coriandrum sativum) konsentrasi yang berpotensi yaitu 50% dengan nyamuk 
Aedes aegypti betina yang hinggap sebanyak 1 ekor dari 50 ekor nyamuk Aedes 
aegypti betina. Asliah (2015) melakukan penelitian mengenai repellent yang 
mengunakan tanaman zodia (Evodia suaveolens) konsentrasi yang paling efektif 
menghalau nyamuk adalah 12,5% dan 25% dengan kandungan linalool yang ada 
pada tanaman zodia sebesar 46%. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik 
untuk mengetahui serta melakukan lebih lanjut tentang “UJI EFEKTIVITAS 
EKSTRAK BIJI KETUMBAR (Coriandrum sativum) SEBAGAI REPELLENT NYAMUK 
Aedes aegypti”. Tujuan penelitian ini menganalisis efektivitas ekstrak biji 
ketumbar sebagai repellent terhadap nyamuk Aedes aegyti. 

http://1.bp.blogspot.com/-u24mf2tkvqs/VemE9JV61VI/AAAAAAAABzQ/e8X48Rd8-z0/s1600/Pencemaran+Udara.png
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Kalau kita melihat gambar di atas, apa yang anda pikirkan? Padahal itu baru salah satu 

sumber pencemaran udara, belum lagi aktivitas dan kepadatan kendaran di jalan-jalan 

terutama di daerah perkotan, belum lagi seringnya terjadi kebakaran hutan. 

Pencemaran udara adalah masuk dan tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam 

atmosfer yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan pada 

kesehatan manusia dan secara umum menurunkan kualitas lingkungan. 

Pencemaran udara dapat terjadi dimana saja, mulai dari tingkat lingkungan rumah, 

perkotaan, dan saat ini sudah menjadi gejala global. Penyebab terjadinya pencemaran 

udara terbagi menjadi dua, yaitu alami (gunung meletus, kebakaran hutan, debu) dan 

manusia (hasil pembakaran bahan bakar fosil pembakaran bahan-bahan kimia, 

debu/serbuk dari kegiatan industri). 

Dampak pencemaran udara dapat berskala mikro maupun makro. Pada skala mikro, 

pencemaran udara berdampak pada kesehatan manusia, seperti udara yang tercemar gas 

karbon monoksida (CO) jika dihirup seseorang akan menimbulkan keracunan dan 

kematian. Dampak pencemaran udara berskala makro, misal fenomena hujan asam 

dalam skala regional, sedangkan dalam skala global adalah efek rumah kaca dan penipisan 

lapisan ozon. 
 
 
 
 

Contoh penelitan dalam bidang penyehatan udara 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 56 tahun 2014 rumah sakit adalah 
institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, 
dan gawat darurat, rumah sakit bersifat, maka dalam aktivitasnya dimungkinkan terjadi 

kontak antara pasien, petugas, serta masyarakat di rumah sakit, dan benda-benda atau 

alat-alat yang dipergunakan selama proses perawatan hingga pemulihan pasien.  
Ruang operasi termasuk zona risiko sangat tinggi untuk kemungkinkan terjadinya 

infeksi nosokomial jika, ruangan tidak bersih. Ruang operasi merupakan suatu unit 
khusus di rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan 

pembedahan secara efektif sehingga membutuhkan kondisi steril pada ruangan, 
peralatan dan kelengkapan lainnya untuk tindak operasi. Mengacu pada Keputusan 

Menteri Kesehatan RI No. 1407 tahun 2002, kualitas udara dalam ruangan merupakan 

masalah yang perlu mendapat perhatian karena akan berpengaruh terhadap kesehatan 
manusia. Menurut WHO (2003) pasien bedah yang terinfeksi bakteri patogen dapat 

menjadi sumber penularan infeksi noskomomial bagi petugas kesehatan, infeksi 
nosokomial biasanya diperoleh selama proses operasi, baik eksogen (misalnya dari 

udara, peralatan medis, ahli bedah dan staf lainnya), maupun secara endogen dari flora 

pada kulit atau di situs operasi atau, jarang, dari darah yang digunakan dalam operasi. 
Cara pembersihan dan sterilisasi yang dilakukan di ruang operasi merupakan salah satu 

komponen dari ruang lingkup penyehatan lingkungan yang penting dilakukan, karena 
apabila caranya tidak sesuai maka tingkat kualitas udara ruang operasi akan menurun. 

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204 tahun 2004, konsentrasi maksimum 
mikroorganisme per m3 udara di ruang operasi sebesar 10 CFU/m3. 

Ruang operasi RSU X Surabaya setiap harinya digunakan sebanyak ±4 kali. Data dari 

RSU X tentang kualitas udara mikrobiologi pada bulan Maret tahun 2016, menunjukkan 
hasil OK 1 708 CFU/m3, OK 2 736 CFU/m3, OK 3 32 CFU/m3 dan OK 4 732 CFU/m3 yang 

berarti  kualitas udara mikrobiologi di empat ruang operasi tidak memenuhi persyaratan 
(≥10 CFU/m3). Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah evaluasi kualitas udara 

mikrobiologis di ruang operasi RS X terhadap peraturan yang mengatur kualitas udara 

RS” 



Seri-1 

 
 

14 
 

 

4. Masalah kesehatan lingkungan dalam bidang pengelolaan sampah dan penyehatan 

tanah 

Gambar 2 menujukkan bahwa aktivitas manusia pasti menghasilkan yang namaya 

sampah, sampah dalam jumlah banyak seperti di kota-kota besar, berperan besar dalam 

pencemaran tanah. Tanah yang mengandung sampah di atasnya akan menjadi tempat 

hidup berbagai bakteri penyebab penyakit. Pencemaran oleh bakteri dan polutan lainnya 

dari sampah akan mengurangi kualitas air tanah. Air tanah yang menurun kualitasnya 

dapat terlihat dari perubahan fisiknya. Perubahan fisik, misal berbau, berwarna, berasa, 

bahkan terdapat lapisan seperti minyak. Bebrapa jenis sampah, seperti plastik, dan logam 

yang merupakan sampah anorganik, sulit terurai sehingga berpengaruh pada kemampuan 

tanah menyerap air. 

Pencemaran tanah adalah masuknya polutan (bahan pencemar) berupa bahan cair, atau 

padat ke suatu areal tanah. Bahan cair atau padat tersebut seperti limbah rumah tangga, 

pertambangan (industri), dan kegiatan pertanian (penggunaan pestisida yang berlebihan 

terhadap tanah). Pencemaran dapat terjadi apabila ada bahan-bahan asing baik organik 

maupun anorganik berada di permukaan tanah dan menyebabkan tanah menjadi rusak 

atau tidak dapat lagi menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia. Dalam keadaan 

normal tanah dapat memberikan daya dukung bagi manusia, baik untuk keperluan 

pertanian, peternakan, kehutanan maupun untuk pemukiman. 

Hampir setiap tempat di Indonesia, sistem pembuangan sampah dilakukan secara open 

dumping tanpa ada pengelolaan lebih lanjut. Sistem pengelolaan semacam itu selain 

memerlukan lahan yang cukup luas juga menyebabkan pencemaran pada udara, tanah 

dan air selain itu juga dapat menjadi tempat perkembangbiakan agen dan perantara 

vektor penyakit menular. 

Dalam kegiatan pertanian, penggunaan pupuk buatan, zat kimia pemberantas hama 

(pestisida), dan pemberantas  tumbuhan pengganggu (herbisida) dapat mencemari tanah. 

Penggunaan pupuk buatan secara berlebihan menyebabkan tanah menjadi asam yang 

selanjutnya berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Tanaman menjadi layu, 

berkurang produksinya, dan akhirnya mati. 
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5. Masalah kesehatan lingkungan dalam bidang penyehatan makanan dan minuman 

Makanan minuman adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan setiap saat dan 

memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Makanan 

yang dikonsumsi hendaknya memenuhi kriteria bahwa makanan tersebut layak untuk 

Contoh masalah kesehatan bidang penyehatan tanah dan pengelolaan sampah 
Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1204/Menkes/SK/X/2004, Rumah Sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, 
tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi 
tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran 
lingkungan dan gangguan kesehatan. Rumah Sakit juga dapat menjadi tempat 
penyebaran infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang 
berasal dari Rumah Sakit yang timbul dalam kurun waktu 48 jam setelah di rawat 
di Rumah Sakit. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung perlunya 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Mutu pelayanan 
kesehatan di Rumah Sakit dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah 
satunya adalah dari segi pengelolaan limbah (Nugrahaningrum, 2012). 
Sampah medis adalah sampah yang terdiri dari sampah infeksius, patologi, 
benda tajam, farmasi, sitotoksis, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan, dan 
sampah dengan kandungan logam berat yang tinggi. (Asmadi, 2013). 
Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia tahun 2009 yang dikeluarkan 
Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2009 sampai 2011 terjadi peningkatan 
jumlah Rumah Sakit baik Rumah Sakit umum maupun Rumah Sakit khusus. Pada 
tahun 2009 terdapat 1.523 Rumah Sakit di Indonesia, jumlah ini naik 10,7% 
menjadi 1.686 unit pada tahun 2011. Diperkirakan jumlah timbulan sampah 
medis dalam 1 tahun sebanyak 8.132 ton dari 1.686 Rumah Sakit di seluruh 
Indonesia. (Ditjen PP & PL, 2009) 
Rumah Sakit Umum Surabaya merupakan salah satu Rumah Sakit dengan 
akreditasi B, Pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di 
Rumah Sakit adalah Instalasi Sanitasi, sedangkan untuk proses pengangkutan 
sampah medis dilakukan oleh petugas cleaning service.  
Pengelolaan sampah medis di RSU Surabaya dilakukan mulai dari pemisahan, 
pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan sementara di Tempat 
Penyimpanan Sementara (TPS). Sampah medis dihasilkan dari seluruh ruangan di 
Rumah Sakit yang melakukan tindakan medis. Sampah medis tersebut kemudian 
diangkut oleh petugas (cleaning service) 2 kali sehari. Proses pemusnahan 
sampah medis di RSU Surabaya dilakukan oleh pihak ketiga karena belum 
mendapatkan ijin untuk mengoperasikan insenerator. Penyimpanan sementara 
untuk sampah medis seharusya paling lama selama 2 hari di TPS untuk 
selanjutnya diangkut oleh pihak ketiga. Pada studi pendahuluan terlihat adanya 
penimbunan sampah medis lebih dari 2 hari di TPS.  
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan 
untuk menganalisis pengelolaan sampah medis di Rumah Sakit Umum Surabaya. 
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dimakan dan tidak menimbulkan penyakit, sudah barang tentu pengelolaan harus 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan makanan yang sesuai dengan peraturan yang 

ada.  Masalahnya apakah setiap pengelolaan makanan dirumah tangga, restoran, kantin, 

rumah sakit, hotel dll sudah memenuhi syarat? Belum lagi persoalan bahan makanan 

yang mengandung bahan bahan berbahaya seperti pengawet, perasa, pewarna dll. 

Permasalahan makanan minuman ini tentu sangat komplek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contoh masalah penelitian bidang penyehatan makanan minuman 
Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia, 
sehingga setiap orang perlu dijamin dalam memperoleh pangan yang bermutu 
dan aman. Bahan pangan yang tidak diproduksi dengan cara yang baik dan benar 
dapat menjadi sumber mikroorganisme dan kontaminan kimia yang dapat 
berbahaya dan menyebabkan penyakit kepada manusia. Terjadinya kasus-kasus 
keracunan makanan seharusnya tidak perlu terjadi apabila produk pangan diolah 
dengan prosedur pengolahan yang benar (Badan POM,2007). 
Makanan yang berada di rumah makan, restoran atau di pinggiran jalan akan 
menjadi media tempat penularan penyakit patogen apabila tidak diolah dan 
ditangani dengan baik karena dalam penanganan makanan dapat memasukkan 
dan menyebarkan mikroorganisme patogen. Penularan penyakit tersebut dapat 
terjadi secara langsung maupun tidak langsung  (Purnawijayanti, 2001). 
Keberhasilan suatu proses pencucian dapat dilihat dengan semakin rendahnya 
jumlah mikroba dalam alat makan tersebut yang dapat diketahui dengan uji 
angka kuman. Di Indonesia telah dibuat peraturan dalam bentuk Permenkes RI 
No. 1096/Menkes/SK/V/2011 yang mengatakan bahwa untuk persyaratan 
peralatan makan jumlah koloni/cm2 permukaan alat harus nol dan tidak 
mengandung E. coli (DepkesRI, 2011). Peralatan makan dapat menjadi media 
penularan penyakit bila tidak dibersihkan dengan baik. Upaya pencegahan 
penularan penyakit melalui alat makan biasanya menggunakan deterjen atau 
sanitiser. Cara ini dapat menghasilkan limbah air yang dapat menimbulkan 
pencemaran lingkungan. Upaya desinfeksi terhadap peralatan makan dapat 
menggunakan desinfektan kimia maupun desinfektan alami. Salah satu 
desinfektan alami yang dapat digunakan adalah daun jeruk purut, karena daun 
jeruk purut dapat mengurangi angka kuman dan mengurangi pencemaran 
lingkungan. 
Pada jurnal penelitian Sulistiyani, Ulfa Nurullita, dan Dina Nuryani volume 1 
nomor 2 tahun 2004, yang berjudul Perbedaan Jumlah Mikroba pada Alat Makan 
Sebelum dan Sesudah dicuci dengan Jeruk Purut (Citrus histrix. DC), didapatkan 
hasil bahwa perasan daun jeruk purut dapat menurunkan angka kuman, tetapi 
dengan konsentrasi 50 mg/100 ml masih mendapatkan hasil jauh di atas nilai 
ambang batas yang ditentukan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 
yaitu 0 koloni/cm2. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas perasan 
daun jeruk purut terhadap angka kuman pada peralatan makan. 
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6. Masalah kesehatan lingkungan dalam bidang penyehatan air dan penyediaan sarana air 

bersih 

 

 
Gambar 5 Limbah Industri salah satu faktor pencemaran air 

 

Pencemaran air meliputi pencemaran di perairan darat, seperti danau dan 

sungai, serta perairan laut. Sumber pencemaran air, misalnya limbah rumah tangga, 

industri, pertanian, pertambangan minyak lepas pantai, serta kebocoran kapal tanker 

pengangkut minyak. 

Sungai yang tercemar kotoran dan sampah yang mengandung bakteri dan virus 

dapat menimbulkan penyakit, terutama bagi masyarakat yang menggunakan sungai 

sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan 

bahwa hanya sekitar 60% penduduk Indonesia mendapatkan air bersih dari PDAM, 

terutama untuk daerah perkotaan, selebihnya mempergunakan sumur atau sumber air 

lainnya. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit gastroentritis 

mulai muncul dimana.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh masalah kesehatan lingkungan bidang penyediaan Air bersih 
Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Selain itu, air 
juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran 
yang ada di sekitar rumah (Chandra, 2005 : 39).Air yang digunakan oleh masyarakat, 
salah satunya adalah air sumur. Berdasarkan  pemeriksaan pendahuluan, air sumur 
yang ada di daerah Tenggumung Karya Lor Surabaya pinggir sungai terdapat 
kandungan besi, mangan, zat organik,  Total Dissolved Solids (TDS), dan kekeruhan. 
Hal tersebut memengaruhi kualitas fisik air sumur yang meliputi warna, bau, dan rasa. 
Keadaan tersebut  dapat menimbulkan gangguan ataupun kerugian bagi manusia. 
Air yang bersumber dari air tanah dangkal berasal dari peresapan air permukaan 
mengandung banyak komponen yang terlarut ketika air melewati lapisan tanah 
seperti besi dan  zat organik dapat menyebabkan air menjadi berasa, berbau dan 
berwarna. Sehingga air tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk  memenuhi 
kebutuhan air bersih. Berdasarkan hal  tersebut, maka air tanah perlu diolah terlebih 
dahulu (Notoatmodjo, 2011 : 178).  
Salah satu cara pengolahan air yaitu dengan teknik adsorbsi dengan karbon aktif yang 
merupakan metode untuk menghilangkan polutan organik. Menurut Margono (2002 : 
45 ) dalam pengantar bidang studi penyediaan air bersih, mengemukakan bahwa 
arang/karbon dapat menyerap sebagian besar bahan pencemar yang terlarut dalam 
air.  Pada pengolahan air, adsorbsi digunakan untuk menghilangkan rasa, bau, dan 
warna yang tidak menyenangkan. 

http://4.bp.blogspot.com/-5tmzmlKHz3c/VemFB3jeivI/AAAAAAAABzg/5dCKzjBIhaY/s1600/air+limbah+pabrik.png
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Contoh diatas merupakan salah satu penelitian yang dapat memberikan solusi dalam 
mengatasi permaslahan air ,minum dimasyarakat. Anda dapat mencari permasalahan lain 
terkait upaya penyehatan air dalam rangka mencari solusi dari permasalahannya.  
 
 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

1. Coba lihatlah disekitar Anda, perhatikan satu tempat penyelenggara pengelolaan 

makanan, misalnya penjual jajanan kantin sekolah dasar, amatilah pemasalahannya! 

2. Coba lihatlah disekitar Anda dan amatilah permasalahan vektor di wilayah kerja Anda, 

lalu identifikasi masalah! 

3. Amatilah sekitar lingkungan Anda, persoalan pengelolaan sampah, Apakah sudah dapat 

teratasi? Amati permasalahannya! 

4. Setiap permasalahan kesehatan lingkungan tidak lepas dari faktor perilaku manusia. 

Amatilah faktor perilaku masyarakat yang dapat menimbulkan permasalahan di 

lingkungan! 

 

Agar dapat mengerjakan soal di atas dengan baik, cermati kembali Modul 1 Topik 1. Lalu 

diskusikan jawaban Anda dengan teman-teman sejawat. Setelah itu, rumuskan jawaban yang 

paling tepat.  
 

 

 

Bahan yang mengandung karbon baik dari tumbuhan, binatang atau barang tambang serta 
limbah industri dapat dibuat sebagai arang aktif (Mirwan, 2005). Bahan yang dapat 
digunakan sebagai arang aktif antara lain ampas penggilingan tebu, sekam padi, tongkol 
jagung, sabut kelapa, ampas pembuatan kertas, dan batu bara (Sembiring dan Sinaga 
2003). 
Tebu merupakan tanaman yang digunakan sebagi bahan baku pembuatan gula dan 
minuman air tebu. Dalam produksinya batang tebu digiling dan dihasilkan sisa berupa 
ampas tebu. Biasanya dihasilkan 35 – 40 % dari berat tebu yang digiling. Ampas tebu 
mengandung selulosa dan lignin yang dapat dikonversi menjadi karbon aktif berperan 
penting dalam proses adsorbsi (Yoseva, Muchtar, dan Sophia, 2015 : vol 2 : 57). Ampas 
tebu yang dihasilkan dari pedagang minuman air tebu dibuang begitu saja sebagai sampah. 
Oleh karena itu, ampas tebu perlu dimanfaatkan agar dapat menjadi nilai tambah serta 
meningkatkan daya dukung terhadap lingkungan (Rinawati, 2013: 1). Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis efektifitas ketebalan karbon aktif ampas tebu untuk 
mengingkatkan kualitas air sumur. 
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Ringkasan 
Permasalahan kesehatan lingkungan terdiri dari 

a. Permasalahan dalam bidang pengelolaan limbah cair 

b. Permasalahan dalam bidang pengendalian vektor  

c. Permasalahan dalam bidang penyehatan udara 

d. Permasalahan dalam bidang pengelolaan sampah  tanah dan sampah 

e. Permasalahan dalam bidang pengelolaan makanan dan minuman 

f. Permasalahan dalam bidang penyehatan air 
 

Tes 1 
 

Jawaban pertanyaan pada tempat yang telah disediakan! 

 

1. Tuliskan satu permasalahan dalam bidang pengelolaan limbah cair! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Tuliskan satu permasalahan  dalam bidang pengendalian vector!  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Tuliskan satu permasalahan dalam bidang penyehatan udara! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Tuliskan satu permasalah dalam bidang pengelolaan sampah  tanah dan sampah! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Tuliskan satu permasalahan dalam bidang pengelolaan makanan dan minuman! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Tuliskan satu permasalahan dalam bidang penyehatan air! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Topik 3 

 

Identifikasi masalah 
 

A. Sifat permasalahan 

Sebelum mengidentifikasi  masalah penelitian, perlu Anda pahami  terlebih 

dahulu pengertian dari masalah penelitian. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering 

menemukan adanya masalah. Apakah yang dimaksud dengan masalah? Masalah adalah 

kesenjangan (gap) antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara apa yang 

diinginkan atau yang dituju dengan kenyataan atau fakta yang ada atau juga merupakan 

kesenjangan antara teori-teori dengan fakta.(Sugiyono,2009) 

Permasalahan dalam penelitian sering pula disebut dengan istilah problema atau 

problematic. Secara garis besar ada tiga jenis permasalahan yaitu: 

1. Permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan suatu fenomena. 

Sehubungan dengan jenis permasalahan seperti ini terjadilah penelitian deskriptif 

(termasuk didalamnya penelitian survey, penelitian historis, dan filosofis). Contoh 

masalah dalam penelitian deskriptif yaitu menggambarkan kondisis sanitasi 

rumah disuatu wilayah. 

2. Permasalahan yang membandingkan dua fenomena atau lebih (masalah 

komparasi).  Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari permasalahan dan 

perbedaan fenomena, selanjutnya mencari arti dari persamaan atau perbedaan 

yang ada. Contoh masalah dalam penelitian komparasi yaitu membandingkan 

partisipasi msayarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk (PSN)pada daerah 

endemis dan non endemis. 

3. Permasalahan untuk mencari hubungan antara dua fenomena (permasalahan 

korelasi). Masalah korelasi ada 2 macam yaitu: korelasi sejajar dan korelasi sebab 

akibat. Contoh masalah dalam penelitian korelasi yaitu hubungan antara 

kebiasaan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan kejadian penyakit Diare pada 

anak sekolah dasar. 

 

B. Pedoman Dalam Identifikasi masalah 

Ada tiga karakteristik yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah.  

1. Pertama adalah masalah tersebut “layak diteliti” arti layak diteliti disini adalah 

pengkajian   terhadap masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara yang terukur 

secara empiris melalui pengumpulan dan pengolahan data. co 

2. Kedua adalah sifat dari masalah tersebut yakni mempunyai nilai teoritis dan 

praktis. Suatu masalah penelitian yang baik pada hakekatnya diangkat dari teori 

yang kuat atau mempunyai dampak praktis 
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3. Tiga adalah realitas. Pengertian realitas disini sangat luas antara lain meliputi 

keterjangkauan anda dalam hal kedalaman konsep serta ketersediaan waktu, 

tenaga dan biaya. 

Selain tiga aspek utama tersebut, beberapa pertimbangan lain yang perlu 

dipertimbangkan ketika anda menidentifikasi masalah penelitian adalah keaktualan dan 

bebaruan atau orisinalitas. Jika masalah yang anda teliti merupakan masalah yang aktual 

atau yang sedang hangat-hangatnya diperbingcangkan masyarakat maka nilai penelitian 

anda akan lebih tinggi 

 

C. Memfokuskan dan memilih masalah 

Apabila Anda telah melakukan identifikasi masalah berdasarkan kriteria tersebut, ada 

kemungkinan Anda akan mendapatkan banyak masalah yang layak untuk diteliti. Apakah 

semua akan diteliti? Tentu tidak. 

Langkah yang perlu Anda lakukan adalah memfokuskan masalah. Mengapa demikian? 

Suatu masalah yang bersifat terlalu umum dan banyak jumlahnya kelak akan 

menyulitkan Andaketika melakukan penelitian.  Pengertian memfokuskan masalah 

dalam hal ini adalah memilih dan menentukan masalah yang anda minati dan 

menguraikan masalah yang terlalu umum tersebut menjadi masalah yang spesifik. 

Sebagai contoh seorang, seorang sanitarian dalam melakukan pekerjaannya 

menemukan banyak permaslahan antara lain kepemilikan jamban kelaurga di desa 

Melati masih 58%. Status desa melati beum Open Defecation(Free ODF), kualitas air 

bersih masih belum memenuhi starat, pengelolaan sampah di masyarakat belum 

tertangani dengan ba9ik, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di wilayah 

Puskesmas masih kurang sehingga angka kejadian penyakit berbasis lingkungan masih 

perlu secepatnya diatasi, baik melalui penyuluhan langusng ataupun tidak langsung. 

Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dimulai pada tingkat sekolah dasar hingga 

di tingkat masyarakat dan seterusnya.  
 

 

Pendapat lain menurut Halley dan Cumming dlaam buku Sudarso (2007), Secara ringkas ada 

lima kriteria, yang disingkat dengan FINER, yaitu Feasible, Interesting, Novel, Ethics, dan 

Relevant, dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memilih masalah: 

1. Feasible: Adanya obyek penelitian, tersedianya dana, kemampuan keahlian sesuai 

disiplin ilmu, tersedianya alat, bahan, dan waktu.  

2. Interesting: Masalah yang akan diteliti merupakan hal yang menarik perhatian, terkini.  

3. Novel: Penelitian merupakan sesuatu yang baru atau mengembangkan hasil penelitian 

sebelumnya, bahkan mungkin merupakan bantahan atau konfirmasi hasil terdahulu. 

4. Ethics: Tidak bertentangan dengan etika keilmuan maupun etika yang dianut 

masyarakat.  
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5. Relevant: Sesuai dengan bidang keilmuan peneliti maupun sesuai dengan masalah 

yang timbul. Selain itu bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai 

bahan penentu kebijakan, maupun sebagai dasar penelitian selanjutnya 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

1. Jelaskan paling sedikit 5 kriteria dalam mengidentifikasi masalah penelitian. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Lakukan identifikasi masalah sesuai dengan bidang anda. Lanjukan dengan 

memfokuskan masalahnya agar menjadi spesifik. Tuliskan hasilnya dibagian ini. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Salah satu kriteria masalah agar layak untuk diteliti adalah penelitian merupakan 

sesuatu yang baru atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Kemukaan 

letak kebaruan penelitian Anda dan tunjukan perbedaan dengan penelitian dengan 

topik yang sama! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Agar dapat mengerjakan soal di atas dengan baik, cermati kembali Modul 1 Topik 3. Lalu 

diskusikan jawaban Anda dengan teman-teman sejawat. Setelah itu, rumuskan jawaban yang 

paling tepat. 

 

Ringkasan 

 

Secara garis besar ada tiga jenis permasalahan yaitu: 

1. Permasalahan untuk mengetahui status dan mendeskripsikan suatu fenomena. 

Sehubungan dengan jenis permasalahan seperti ini terjadilah penelitian deskriptif 

(termasuk didalamnya penelitian survey, penelitian historis , dan filosofis) 

2. Permasalahan yang membandingkan dua fenomena atau lebih (masalah komparasi).  

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari permasalahan dan perbedaan 

fenomena, selanjutnya mencari arti dari persamaan atau perbedaan yang ada.  
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3. Permasalahan untuk mencari hubungan antara dua fenomena (permasalahan 

korelasi). Masalah korelasi ada 2 macam yaitu: korelasi sejajar dan korelasi sebab 

akibat.  

 

Secara ringkas ada lima kriteria, yang disingkat dengan FINER, yaitu Feasible, Interesting, 

Novel, Ethics, dan Relevant, dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memilih masalah: 

1. Feasible: Adanya obyek penelitian, tersedianya dana, kemampuan keahlian sesuai 

disiplin ilmu, tersedianya alat, bahan, dan waktu.  

2. Interesting: Masalah yang akan diteliti merupakan hal yang menarik perhatian, 

terkini.  

3. Novel: Penelitian merupakan sesuatu yang baru atau mengembangkan hasil 

penelitian sebelumnya, bahkan mungkin merupakan bantahan atau konfirmasi hasil 

terdahulu. 

4. Ethics: Tidak bertentangan dengan etika keilmuan maupun etika yang dianut 

masyarakat.  

5. Relevant: Sesuai dengan bidang keilmuan peneliti maupun sesuai dengan masalah 

yang timbul. Selain itu bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai 

bahan penentu kebijakan, maupun sebagai dasar penelitian selanjutnya 

 

 

Tes 1 
 

Kerjakan soal –soal berikut secara berurutan soal satu dengan soal lain saling berhubungan!

 

1. Tuliskan hasil identifikasi 3 permasalahan! 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Dari 3 masalah tersebut, pilihlah 1 dan fokuskan salah satu. Jelaskan alasan anda 

memilih masalah tersebut      

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.  Formulasikan pertanyaan penelitian dari masalah yang anda pilih. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



Seri-1 

 
 

24 
 

Topik 4 

 

Menyusun latar belakang masalah  
 

Sebelum menyusun  latar belakang  masalah penelitian dari permasalahan yang telah Anda 

pilih, terlebih dahulu pahami sifat permasalahannya, apakah sifatnya deskriptif, komparasi 

ataukan asosiasi sehingga pada saat akhir penyusunan latar belakang perlunya disusun 

pertanyanan penelitian yang mengandung makna sifat dari permasalahan yang akan diteliti. 

Permasalahan penelitian diuraikan pada latar belakang. Latar belakang merupakan 

penjelasan tentang sesuatu hal yang melatar belakangi perlunya dilakukan penelitian. Inti 

dari latar belakang adalah merupakan uraian tentang justifikasi dan ramifikasi. Justifikasi 

adalah alasan perlunya dilakukan penelitian dan meyakinkan bahwa masalah yang diajukan 

cukup penting untuk diteliti. Justifikasi memuat fakta-fakta, pengalaman si peneliti, hasil 

penelitian orang lain dan digambarkan dalam bentuk besaran masalah berupa angka. Fakta-

fakta yang diuraikan dalam latar belakang harus didukung dengan data-data terbaru dan 

relevan dengan masalah penelitian 

Ramifikasi adalah teori-teori  relevan yang melatarbelakangi masalah yang ingin diteliti. 

Teori-teori sangat berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Pada latar belakang 

juga akan menggambarkan kegunaan hasil penelitian untuk perkembangan pengetahuan 

dan kemajuan teknologi.  

Hal-hal yang harus ada di latar belakang adalah sebagai berikut : 

1. Penjelasan tentang ruang lingkup (area) topik yang diteliti sesuai dengan topik 

penelitian 

2. Penjelasan tentang pentingnya masalah (justifikasi) berupa  fakta dan ukuran dampak 

dalam bentuk angka, hasil penelitian orang lain, pengalaman dan tingkat keprihatinan 

(unmet need). Dapat juga berupa perbandingan terhadap kelemahan dan kekurangan 

teknologi yang telah ada. 

3. Menunjukkan adanya research gap yang spesifik 

4. Adanya teori-teori yang melatarbelakangi masalah yang diteliti dan teori-teori tentang 

variabel-variabel yang akan diteliti (ramifikasi masalah)  

5. Adanya pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. 

6. Pernyataan alternatif pemecahan masalah dan alternatif yang dipilih untuk 

memecahkan masalah. 

 

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menyusun latar belakang masalah? 

Pola penyusunan latar belakang masalah dari paragraf pertama sampai dengan paragraf 

terakhir isinya dibagi menjadi 3 bagian: 

1. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang Anda teliti, 

uraikan peraturan peraturan yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang terkait, teori-teori 

yang mendukung. 
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2. Bagian inti yang memuat fakta-fakta lapangan, fenomena-fenomena, data-data, 

pengalaman peneliti dan hasil penelitian orang lain, yang dituangkan dalam bentuk 

angka sehingga dapat mengambarkan besarnya masalah. 

3. Bagian penutup yang memuat pentingnya dan alternatif penyelesain  masalah yang 

ditawarkan, maksud dan tujuan penelitian serta pertanyaan penelitiannya. 

Membuat susunan latar belakang masalah, Anda dapat menyusunnya dari hal yang umum 

dulu baru hal yang khusus atau sebaliknya, namun kita mengambil pola umum ke khusus 

agar seragam, dan kalau pola itu digambarkan dalam sautu diagram maka akan membetuk 

seperti “PIRAMIDA TERBALIK” 

 

 
 

Gambar 6 Piramida terbalik penyusunan penelitian 
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Untuk mempermudah anda dalam memberikan justifikasi atau penguatan yang menjelaskan 

seberapa penting masalah tersebut diteliti maka Anda perlu perlu menjawab   pertanyaan – 

pertanyaan  di bawah ini: 

1. Apakah masalah yang akan kita teliti itu merupakan masalah yang sedang hangat di 

dalam masyarakat pada saat ini? 

2. Apakah masalah tersebut benar-benar ada di dalam masyarakat, atau apakah aktual? 

3. Sejauh mana masalah tersebut dirasakan? Apakah penduduk atau masyarakat 

merasakan masalah tersebut?  

4. Apakah masalah tersebut mempengaruhi kelompok tertentu, misalnya ibu hamil, bayi 

atau anak balita dan orang tua? 

5. Apakah masalah tersebut berhubungan dengan masalah sosial, kesehatan, atau 

ekonomi yang luas? 

6. Apakah masalah tersebut berhubungan dengan aktivitas program yang sedang 

berjalan? 

7. Siapa saja yang tertarik atau terlibat pada masalah tersebut?  

 

Jawaban beberapa ataukah bahkan seluruh pertanyaan-pertanyaan itu dapat disusun dan 

dirumuskan dalam satu paragraf yang menunjukkan justifikasi pentingnya masalah tersebut 

untuk diteliti. Dalam justifikasi perlu juga diuraikan kelayakan (feasibility) administratif dan 

teknis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh latar belakang masalah 
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah penyakit saluran pernapasan atas atau 
bawah, biasanya menular yang dapat menimbulkan berbagai spektrum penyakit yang 
berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit yang parah dan 
mematikan, tergantung pada patogen penyebabnya, faktor lingkungan, dan faktor pejamu 
(WHO, 2007). 
ISPA adalah penyebab utama tingginya morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka 
kematian) penyakit menular di dunia. Hampir 4 juta orang meninggal akibat ISPA setiap 
tahun, 98%-nya disebabkan oleh infeksi saluran pernapasan bawah. (WHO, 2007).  
Pneumonia adalah pembunuh utama balita di dunia, lebih banyak dibanding dengan 
gabungan penyakit AIDS, malaria dan campak. Di dunia setiap tahun diperkirakan lebih 
dari 2 juta balita meninggal karena pneumonia (1 Balita/20 detik) dari 9 juta total 
kematian balita (Kemenkes, 2012). Di Indonesia pneumonia merupakan penyebab  15% 
kematian balita, yaitu dipekirakan sebanyak 922.000 balita tahun 2015 (Kementerian 
Kesehatan RI, 2016). Angka cakupan penemuan pneumonia pada balita di Indonesia 
sampai dengan tahun 2014 tidak mengalami perkembangan berarti yaitu berkisar antara 
20%-30%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan menjadi 63,45%. Angka kematian akibat 
pneumonia pada balita sebesar 0,16%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2014 yang 
sebesar 0,08%. Pada kelompok bayi angka kematian sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 
0,17% dibandingkan pada kelompok umur 1-4 tahun yang sebesar 0,15% (Kementerian 
Kesehatan RI, 2016).  
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Latihan 
  

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

 

1. Setelah Anda melalui proses identifikasi masalah kemudian menetukan masalah 

penelitian yang akan diteliti, coba uraikan peraturan-peraturan, kebijakan kebijakan, 

dan teori teori yang mendukung permasalahan Anda! 

Period prevalence Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Indonesia berdasarkan 
diagnosis yang dilakukan tenaga kesehatan dan keluhan penduduk adalah 25%. Period 
prevalence ISPA dihitung dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Lima provinsi  dengan ISPA 
tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (41,7%), Papua  (31,1%), Aceh (30,0%), Nusa 
Tenggara Barat (28,3%), dan Jawa Timur (28,3%) (Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan, 2013). Presentase cakupan penemuan kasus pneumonia Provinsi Jawa Timur 
Tahun 2011-2014 sebesar 34,33%, namun belum pernah mencapai target nasional yang 
telah ditentukan sebesar 100%. Pada tahun 2014, dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur, hanya 1 (satu) kabupaten/kota yang telah mencapai target penemuan penderita 
pneumonia balita, yaitu Kabupaten Gresik (Dinkesprovjatim, 2015). Berdasarkan Evaluasi 
Capaian P2 ISPA Kabupaten Gresik Tahun 2015, total jumlah angka kejadian ISPA pada 
balita sebesar 6.852 jiwa (Dinkes Kabupaten Gresik, 2015). 
Kabupaten Gresik merupakan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 2–12 meter di 
atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng dan sebagian Kecamatan Ujung 
Pangkah yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Kabupaten 
Gresik memiliki curah hujan yang relative rendah dan merupakan daerah industri dengan 
beberapa perusahaan industri besar. Sebagian industri besar dan sedang tersebut 
kebanyakan tersebar di wilayah Kecamatan Kebomas (BPS 2015). Hal ini memungkinkan 
terjadi pencemaran udara di wilayah Kecamatan Kebomas sangatlah tinggi. Jenis bahan 
pencemar udara yang dianggap penting yaitu COx, SOx, NOx, organik volatil, partikulat, 
oksida fotokimiawi, substansi radioaktif, panas, dan suara (Darmono, 2010). Konsentrasi 
terbesar yang dihasilkan industri adalah SO2.  Dampak dari pencemaran udara tersebut 
berpengaruh terhadap lingkungan, tumbuhan, serta manusia dan hewan. Terhadap 
manusia pencemaran udara menyebabkan adanya gangguan pernapasan (seperti ISPA), 
iritasi pada mata dan telinga, serta timbulnya penyakit tertentu. Dengan keberadaan 
pemukiman penduduk yang dekat/berada di sekitar industri memudahkan terjadinya 
gangguan pada manusia. Kejadian ISPA pda balita tertinggi berrada di wilayah Puskesmas 
Kebomas peiode 2011-2015 (Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, 2015). Hal ini 
menunjukkan kemungkinan cemaran udara menyebabkan kejadian ISPA di wilayah 
tersebut. 



Seri-1 

 
 

28 
 

2. Uraikan pula fakta fakta lapangan, data-data yang mendukung adanya masalah, serta 

hasil-hasil penelitian terkait dengan masalah Anda! 

3. Uraikan justifikasi perntingnya masalah tersebut anda teliti, alternatif penyelesaian 

masalahnya! 

4. Tentukan pertanyaan penelitian dari masalah tersebut, pelajari sifat-sifat 

permasalahan. Pertanyaan penelitiannya termasuk pada kategori yang mana?  

 

Agar dapat mengerjakan soal di atas dengan baik, cermati kembali Modul 1 Topik 4. Lalu 

diskusikan jawaban Anda dengan teman-teman sejawat. Setelah itu, rumuskan jawaban yang 

paling tepat.  

 

Ringkasan 
Hal-hal yang harus ada di latar belakang adalah sebagai berikut : 

a. Penjelasan tentang ruang lingkup (area) topik yang diteliti sesuai dengan topik 

penelitian 

b. Penjelasan tentang pentingnya masalah (justifikasi) berupa  fakta dan ukuran dampak 

dalam bentuk angka, hasil penelitian orang lain, pengalaman dan tingkat keprihatinan 

(unmet need). Dapat juga berupa perbandingan terhadap kelemahan dan kekurangan 

teknologi yang telah ada. 

c. Menunjukkan adanya research gap yang spesifik 

d. Adanya teori-teori yang melatarbelakangi masalah yang diteliti dan teori-teori tentang 

variabel-variabel yang akan diteliti (ramifikasi masalah)  

e. Adanya pertanyaan penelitian yang ingin dijawab. 

f. Pernyataan alternatif pemecahan masalah dan  alternatif yang dipilih untuk 

memecahkan masalah. 

 

Pola penyusunan latar belakang masalah dari paragraf pertama sampai dengan paaragraf 

terakhir isinya dibagi menjadi 3 bagian: 

1. Bagian pembuka yang memuat gambaran umum tentang masalah yang Anda 

teliti,uraikan peraturan peraturan yang berlaku, kebijakan-kebijakan yang terkait, 

teori-teori yang mendukung. 

2. Bagian inti yang memuat fakta-fakta lapangan, fenomena-fenomena, data-

data,pengalaman peneliti dan hasil penelitian orang lain, yang dituangkan dalam 

bentuk angka sehingga dapat mengambarkan besarnya masalah. 

3. Bagian penutup yang memuat pentingnya dan alternatif penyelesain  masalah yang 

ditawarkan, maksud dan tujuan penelitian serta pertanyaan penelitiannya. 

 

Membuat susunan latar belakang masalah, anda dapat menyusunnya dari hal yang umum 

dulu baru hal yang khusus atau sebaliknya, namun kita mengambil pola umum ke khusus 
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agar seragam, dan kalau pola itu digambarkan dalam sautu diagram maka akan membetuk 

seperti “PIRAMIDA TERBALIK” 

 

Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1. Bagaimana pola dalam menyusun paragraf dalam latar belakang masalah? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

2. Apa yang dimaksud bahwa bentuk pola penyusunan latar belakang masalah dalam 

bentuk “Piramida Terbalik” 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

3. Susunlah draf latar belakang masalah yang sesuai dengan uraian yang telah kita 

pelajari pada modul 1 topik 4. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 
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Kunci Jawaban Tes  
 

Test Formatif 1 

1. Hasil penelitian terdahulu mengenai uji coba penggunaan air rendaman kulit udang 

sebagai aktraktan pada ovitrap menunjukkan ada perbedaan jumlah telor nyamuk. 

2. Permasalahan kesehatan lingkungan yang bersumber dari pengalaman pribadi 

sesuai tugas kami sebagai Wasor Tuberkulosis, hasil data menunjukkan angka gagal 

pengobatan (DO) masih diatas 5% sehingga perlu diteliti faktor – faktor yang 

berpengaruh terhadap kegagalan pengobatan. 

3. Permasalahan kesehatan lingkungan yang bersumber dari hasil aktivitas manusia 

berdasarkan pengamatan terdapat perilaku membuang sampah sembarangan 

terutama membuang sampah di aliran sungai. 

4. Hasil laporan tahunan Puskesmas tempat kami bekerja angka cakup imunisasi, 

angka penemuan kasus Tuberkulosis, angka Bebas jentik, kunjungan pasien di Klinik 

Sanitasi belum mencapai target yang diharapkan. 

Test Formatif 2 

1. Permasalahan dalam bidang pengolahan limbah cari,misalnya terdapat 75% sistem 

saluran limbah rumah tangga belum memenuhi syarat berdasarkan hasil survei 

rumah. 

2. Permasalahan dalam bidang pengendalian vektor, misalnya hasil pemeriksaan jentik 

terdapat 20% rumah masih ditemukan jentik (Angka Bebas Jentik di suatu daerah) 

3. Permasalahan dalam bidang penyehatan udara, misalnya polusi udara akibat 

kendaraan bermotor. 

4. Permasalahan dalam bidang pengelolaan sampah, misalnya terdapat penumpukan 

sampah di Tempat Pembuangan Sementara di Suatu kompleks perumahan. 

5. Permasalahan dalam bidang pengelolaan makanan dan minuman misalnya terdapat 

hasil pemeriksaan sampel “Pentol” mengandung borax. 

6. Permasalahan dalam bidang penyehatan air, misalnya kualitas fisik air sumur warga 

80% belum memenuhi syarat. 

 

Test Formatif 3 

1. Hasil identifikasi didapatkan 3 permasalahan yaitu 1)Masih terdapat 50% Buang Air 

Besar di Sungai, 2) Cakupan penemuan penderita Tuberkulosis belum mencapai 

target, 3)Terdapat 75% siswa Sekolah Dasar mencuci tangan tidak memakai 

sabun. 

2. Dari 3 masalah tersebut, dipilihlah 1 masalah yaitu masih terdapat 50% warga 

Buang Air Besar di Sungai, dengan alasan tahun 2017 menjadi target wialayah 

puskesmas menuju Open Defication Free. 

3. Pertanyaan penelitian dari masalah tersebut adalah faktor apa yang berpengaruh 

terhadap kepemilikan jamban keluarga? 
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Test Formatif 4 

1. Pola penyusunan latar belakang masalah dibagi menjadi 3 bagian: 

a. Bagian pembuka yang membuat gambaran umum tentang masalah yang 

diteliti 

b. Bagian inti yang memuat fakta-fakta lapangan, fenomena-fenomena, 

data-data, pengalaman peneliti. 

c. Bagian penutup yang memuat pentingnya dan alternative penyelesaian 

masalah yang ditawarkan. 

2. Pola penyusunan latar belakang piramida terbalik maksudnya dimulai dari masalah 

yang sifatnya umum ke masalah yang khusus. 

3. Sebanyak 368 kabupaten/koa di Indonesia endemis Filariasis atau penyakit kaki 

gajah. Elminasi Filariasis akan dicapai pada tahun 2020 dengan melakukan 

Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP). Pada tahun 2011 dilaksanakan 

POMP di 98 kabupaten/kota yang dimulai sejak tahun 2006. Jumlah yang dicakup 

POMP tahun 2011 sebanyak 50 juta orang. Kabupaten/Kota yang endemis 

Filariasis akan dilakukan POMP secara bertahap. Pada tahun 2012 akan 

dilaksanakan POMP di 114 Kabupaten/Kota. 

4. Jwa Barat menduduki posisi lima besar dari seluruh provinsi yang terpapar 

penyakit kaki gajah. Hingga tahun 2015 di Kabupaten Bogor telah ditemukan 60 

kasus penyakit kaki gajah (filariasis) yang terbesar di 22 Kecamatan. Kasus 

limfatik elephantiasis berasal dari wilayah kecamatn Rumpin, Gunung Sindur, 

Sukamakmur, Cisarua, Tenjo, Ciomas, Parungpanjang, Sentul, Bojonggede, 

Tenjolaya, Dramaga, Cariu, Citeureup, Parung, Jasinga, Cijeruk, Cibungbulang, 

Ciawi, Sukaraja, Jonggol, Tajurhalang dan Cibinong. 

5. Faktor penyebab timbulnya masalah adalah karena semakin berkurangnya 

kepedulian masyarakat terhadap masalah kesehatan lingkungan yang menjadi 

tempat berkembangbiaknya nyamuk penular penyakit tersebut, sehingga secara 

tidak langsung dapat meningkatkan jumlah kasus penyakit yang ditularkan 

nyamuk. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pengendalian terhadap nyamuk 

tersebut. 
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MODUL 2 

MENYUSUN RUMUSAN MASALAH 
 
Nurhaidah, SKM,M.Kes 
 

Pendahuluan 
 

ebelum membahas Bab 2 ini Anda diharapkan telah mempelajari modul 

metodologi penelitian terutama Bab 1 dan telah melakukan identifikasi masalah . 

Pastikan anda telah melakukan identifikasi masalah. Penting sekali bagi Anda 

untuk mempelajari Bab 2 tentang rumusan masalah karena masalah penelitian 

merupakan uraian tentang permasalahan yang dikaji, dan secara tidak langusng juga 

merupakan uraian yang membatasi ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Disamping 

itu, masalah penelitian akan sangat membantu dalam langkah – langkah metodologis 

selanjutnya. 

 Dalam  bab 2 ini akan dibahas cara menyusun rumusan masalah. Bab 2 ini terdiri 

dari  3 topik pembahasan yaitu 1) cara menyusun rumusan masalah 2) menyusun tujuan 

tugas akhir dan 3) menyusun kerangka konsep dan hipotesis. 

 Topik 1 cara menyusun rumusan masalah  ini memberi wawasan agar 

mempermudah Anda dalam menyusun rumusan masalah termasuk adanya contoh 

contoh hasil penyusunan rumusan masalah dari proposal orang lain yang harapanya 

membantu Anda dalam menyusun proposal. 

Topik 2 menyusun tujuan tugas akhir mengajak Anda untuk menyusun tujuan 

penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan tujuan baik tata cara 

penyusunan tujuan umum maupaun tujuan khusus penelitian. Supaya Anda mudah 

dalam memahami diharapkan telah mempelari modul metodologi penelitian. Contoh 

hasil penyusunan rumusan tujuan umum dan khusus dari proposal orang lain yang 

harapanya membantu Anda dalam menyusun proposal.  

Topik 3 mengajak Anda menyusun kerangka konsep dan menyusun hipotesis 

penelitian.Sebelum menyusun diharapkan Anda telah mengumpulkan dan memahami 

literatur yang menjadi dasar penyusun kerangka konsep dan hipotesis. 

S 
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Setelah mempelajari bab 2 secara khusus diharapakan Anda dapat: 

1. Menyusun rumusan maslah penelitian kesehatan lingkungan 

2. Menyusun rumusan tujuan umum tugas akhir 

3. Menyususn rumsan tujuan khusus tugas akhir 

4. Menyusun kerangka konsep  penelitian 

5. Menyusun hipotesis penelitian. 

 

Untuk memudahkan Anda memahami materi Bab 2 ini, maka selain penjelasan 

tentang materi, juga dilengkapi dengan contoh-contoh dan latihan. Contoh-contoh 

diberikan untuk memudahkan dalam mengaplikasikan pembelaran ini dalam menyusun 

Tugas Akhir dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah. Dilengkapi dengan latihan agar dapat 

menilai kemampuan anda dalam aplikasi di lapangan.  
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Topik 1 

Cara menyusun rumusan masalah 
 
Anda telah melalui proses identifikasi masalah, pembatasan maslaah, dan memfokuskan 

masalah. Langkah tersebut berujung pada mengekspresikan aspek yang hendak dikaji 

dalam bentuk kalimat pertanyaan yang spesifik. Anda mungkin bertanya “mengapa 

rumusan masalah harus dibuat dalam bentuk pertanyaan ?”  jawabannya adalah kalimat 

dalam bentuk pertanyaan memberi kesan lebih fokus karena langsung pada pokok 

permasalahan yang akan ditelititi 

Dalam menyusun rumusan masalah, juga perlu diperhatikan rumusan tersebut 

hendaknya jelas dan operasional sehingga tidak terbuka peluang adanya salah tafsir jika 

rumusan tersebut dibaca oleh orang lain. Masalah dirumuskan dengan menggunakan 

kaidah tata bahasa yang baku sehingga bebas dari kesalahan tata bahasa. Hal penting 

yang perlu diperhatikan bahwa Anda dapat menyusun rumusan masalah dengan jelas 

apabila Anda menguasai bidang ilmu yang ingin diteliti. 

Sebenarnya sifat masalah ada 3 macam seperti yang sudah dijelaskan pada bab 

terdahulu. 

1. Deskriptif yaitu problema untuk mengetahui status dan deskripsi fenomena  

2. Komparasi yaitu problema membandingkan dua fenomena atau lebih 

3. Korelasi yaitu problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau lebih 

besar  masalah penelitian dikelompokkan atas 3 jenis yaitu: 

 

Berikut ini beberapa contoh perumusan masalah berdasarkan sifat permasalahan sesuai 

bidang ilmu kesehatan lingkungan 

 

Sifat Masalah Rumusan Masalah Bidang Ilmu 

Deskriptif Bagaimana Kualitas Udara Secara 

Mikrobiologi pada Ruang 

Perawatan Intensif Rumah Sakit 

Brawijaya Surabaya Tahun 2013? 

Penyehatan Udara 
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Sifat Masalah Rumusan Masalah Bidang Ilmu 

Deskriptif Bagaimana Sistem Pengelolaan 

Limbah Cair Pada Rumah Sakit  

Paru Surabaya Tahun 2013? 

Limbah Cair 

Deskriptif Bagaimana proses pelaksanaan 

pengelolaan sampah di Bank 

Sampah Kecamatan Sukun Kota 

Malang 

Pengelolaan Sampah 

Komparasi Seberapa besar kemampuan 

pengolahan Sistem Anaerobik 

Komunal Biofilter Menggunakan 

Media Lekat Potongan Botol 

Plastik Bekas Air Mineral untuk 

menurunkan konsentrasi COD, 

BOD, dan TSS pada limbah cair 

rumah tangga? 

 

Limbah Cair 

Komparasi Apakah ada perbedaan 

kandungan cadmium secara 

kuantitatif pada kerang hijau 

yang berasal dari Sidoarjo, 

Kenjeran, Madura yang dijual di 

Pasar Pabean Surabaya pada 

tahun 2013? 

 

PenyehatanMakanan 

Minuman 

Komparasi Apakah ada perbedaan efektifitas 

perangkap tikus tipe leher jerat 

dan perangkap tikus tipe cage 

trap dalam menangkap tikus? 

 

Pengendalian Vektor 
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Sifat Masalah Rumusan Masalah Bidang Ilmu 

Asosiasi Apakah ada hubungan antara  

kebiasaan merokok anggota 

keluarga  dengan kejadian ISPA 

pada balita di wilayah kerja 

Puskesmas Larangan Kecamatan 

Larangan Kabupaten 

Pamekasan? 

Epidemiologi 

Asosiasi Bagaimana pengaruh kadar debu 

terhadap keluhan pernafasan 

tenaga kerja pada bagian gudang 

dan penyortiran bahan baku 

produksi tali rafia di PT. Hobab 

Perkasa? 

Penyehatan udara 

Asosiasi Apakah ada hubungan perilaku 

penggunaan  pestisida terhadap 

penurunan aktifitas kerja enzym  

cholinesterase? 

Pengendalian vektor 

 
Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian sehingga ditulis dengan 

menggunakan kalimat tanya. Pada penulisan rumusan masalah, selain dapat anda 

tentukan langsung, bisa juga Anda tentukan dari beberapa pertanyaan penelitian atau 

justifikasi masalah penelitian. 

 

Contoh penentuan rumusan masalah melalui pemilihan daftar pertanyaan 

1. Membuat daftar pertanyaan yang 

muncul terkait masalah penelitian 

o Mengapa prevalensi penyakit 

tubekulosis paru masih tinggi? 

o Berapa angka prevalensi 

tuberculosis di kota Mataram? 

o Bagaimana distribusi kejadian 

tuberkulosis di kota Mataram? 

o Apakah lingkungan fisik rumah 

merupakan faktor dari kejadian 

tuberkulosis? 
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o Apakah sosial ekonomi merupakan 

faktor dari kejadian tuberkulosis? 

o Dan seterusnya 

2. Kemudian memilih satu pertanyaan 

untuk menjadi research question 

atau rumusan masalah 

o Apakah lingkungan fisik rumah 

merupakan faktor dari kejadian 

tuberkulosis? 

 

 
 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 
 

1) Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rumusan masalah?  

2) Jelaskan perbedaan sifat masalah antara deskriptif, komparasi dan asosiasi! 

3) Susunlah rumusan masalah dari permasalah yang anda telah pilih dari beberapa 

masalah yang telah anda identifikasi! 

 

 

Ringkasan 
Menyusun rumusan masalah selain dalam bentuk kalimat pertanyaan juga perlu 

diperhatikan adalah bahwa rumusan tersebut hendaknya jelas dan operasional sehingga 

tidak terbuka peluang adanya salah tafsir jika rumusan tersebut dibaca oleh orang lain. 

Masalah dirumuskan dengan menggunakan kaidah tata bahasa yang baku sehingga 

bebas dari kesalahan tata bahasa. Hal penting yang perlu diperhatikan bahwa Anda 

dapat menyusun rumusan masalah dengan jelas apabila anda menguasai bidang ilmu 

yang ingin diteliti.  

Rumusan masalah sebenarnya identik dengan pertanyaan penelitian. (Research 

Question) Formulasi kalimat pertanyaan pada rumusan masalah mengacu pada sifat dari 

permasalahan tersebut, jika sifat masalahnya deskriptif maka formulasi kalimat rumusan 

masalahnya juga mengandung makna deskriptif. 

 

 

Tes 1 
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Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Susunlah rumusan masalah dari permasalahan yang sifatnya deskriptif! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2) Susunlah rumusan masalah dari permasalahan yang sifatnya komparasi!  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3) Susunlah rumusan masalah dari permasalahan yang sifatnya asosiasi! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Topik2 

Penyusunan Tujuan Tugas Akhir 
 

Tugas Akhir pada kurikulum Diploma III Kesehatan Lingkungan salah satu bentuknya 

adalah karya tulis ilmiah, tentunya dalam penyusunan mempunyai maksud dan tujuan. 

Tujuan penelitian merupakan bagian dari rencana penelitian secara keseluruhan dan tujuan 

tersebut harus dirumuskan secara jelas dan spesifik. Mengapa? Tujuan harus jelas karena 

seluruh aktifitas dan tahapan penelitian bertitik tolak dari tujuan tersebut, misalnya dalam 

menentukan desain penelitian harus sesuai tujuan, dalam menentukan penentuan populasi 

dan sampel harus mengaju pada tujuan, pengumpulan dan analisis data acuannya adalah 

tujan penelitian. Seluruh tahapan aktifitas dalam penelitian akan dilakukan dengan maksud 

untuk menjawab atau mencapai tujuan. Jika tujuan tidak dirumuskan dengan jelas maka 

seluruh prosedur yang tercermin dalam tahapan tersebut tidak jelas dan tidak berguna. 

 Biasanya tujuan penelitian diuraikan dengan menggunakan kata kerja sebagai 

pembuka seperti : mengetahui, membandingkan, menemukan, menganalisis, menilai, atau 

menguji. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan yang jelas, dapat 

diukur (measurable) dan atau dapat diamati (observable).  

Berikut ini adalah kata kerja pada penulisan tujuan 

STUDI DESKRIPTIF STUDI ANALITIK 

 Menggambarkan 

 Mendeskripsikan 

 Mengukur 

 Menghitung 

 Menilai 

 Mengidentifikasi 

 Menganalisis 

 Mengkaji 

 Membuktikan 

 Menguji 

 Membandingkan 

 

 Tujuan penelitian dibagi atas dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum (ultimate objective) dan tujuan khusus (specific objective). Tujuan umum merupakan 

pernyataan tentang tujuan akhir dari penelitian yang hendak dilaksanakan, mencakup aspek 

yang luas dan dijelaskan secara garis besar.  Tujuan khusus merupakan penjabaran dari 
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tujuan umum yang berisi uraian tujuan secara lebih terperinci. Tujuan umum penelitian 

merupakan operasionalisasi untuk menjawab rumusan masalah. Tujuan khusus 

menggambarkan tahapan penelitian yang harus ditempuh untuk menjawab tujuan umum 

penelitian. Tujuan khusus berhubungan langsung dengan situasi masalah penelitian. Selain 

itu, tujuan khusus ini menunjukkan variabel-variabel yang akan diuji dan diukur. 

Titik tolak perumusan tujuan didasarkan pada rumusan masalah penelitian. Jika 

rumusan masalah penelitian dengan menggunakan kalimat tanya maka rumusan tujuan 

penelitian menggunakan kalimat pernyataan. 

Jika Anda telah merumuskan masalah dengan baik maka Anda tak akan banyak 

mengalami kesulitan ketika merumuskan tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus sinkron 

dengan sifat permasalahan dan rumusan masalah, lalu selanjutnya disusun rumusan judul 

penelitian yang juga harus sinkron. Sehingga bila ingin melihat apakah peneliti telah 

menentukan judul atau tujuan penelitian periksa saja kesinambungan antara keempat hal 

tersebut, seperti tergambar pada bagan berikut 

 

Dengan penjelasan tersebut di atas terjawab sudah, bahwa JUDUL penelitian bukan hal yang 

pertama yang harus ditentukan. Setelah menemukan permasalah lalu dirumuskan dan 

disusun tujuan baru menyusun judul penelitian. 

 

Harapan vs kenyataan : 
MASALAH 

Daftar pertanyaan 

Rumusan masalah 

JUDUL 
penelitian 

Tujuan 
penelitian 
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Berikut adalah contoh rumusan tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. 

Contoh Rumusan Tujuan Penelitian dikaitkan dengan rumusan masalah 

Rumusan Masalah Tujuan umum 

Bagaimana  hubungan kepadatan 

hunian dengan kejadian penyakit ISPA 

di Desa X tahun 2017? 

 

Mengetahui  hubungan kepadatan hunian dengan 

kejadian penyakit ISPA di Desa X tahun 2017 

Bagaimana pengaruh pemberian 

ekstrak daun pepaya terhadap 

kematian lalat rumah berdasarkan 

konsentrasi dan lama waktu kontak? 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak daun 

pepaya terhadap kematian lalat rumah 

berdasarkan konsentrasi dan lama waktu kontak 

 

Rumusan Masalah Tujuan umum 

Bagaimana gambaran perilaku 

hygiene penjamah makanan pada 

home industri? 

Mengetahui gambaran perilaku hygiene penjamah 

makanan pada home industri 

Apakah ada hubungan antara 

lingkungan fisik rumah dengan 

kejadian penyakit demam berdarah 

dengue (DBD) di wilayah kerja 

Puskesmas Putat Jaya Kecamatan 

Sawahan Kota Surabaya tahun 2016? 

 

Menganalisis hubungan antara lingkungan fisik 

rumah dengan kejadian penyakit demam berdarah 

dengue (DBD) di wilayah kerja Puskesmas Putat 

Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tahun 

2016 

 

 

Contoh rumusan tujuan khusus penelitian berdasarkan tujuan umum 

TUJUAN UMUM TUJUAN KHUSUS 

Mengetahui pengaruh ekstrak daun pepaya 

terhadap kematian lalat rumah berdasarkan 

konsentrasi dan lama waktu kontak 

 

1. Menghitung jumlah kematian lalat 

rumah berdasarkan konsentrasi ekstrak 

daun pepaya 

2. Menghitung jumlah kematian lalat 

rumah berdasarkan lama waktu kontak 
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ekstrak daun pepaya 

3. Menganalisis perbedaan jumlah 

kematian lalat berdasarkan konsentrasi 

ekstrak daun pepaya 

4. Menganalisis perbedaan jumlah 

kematian lalat berdasarkan lama waktu 

kontak ekstrak daun pepaya 

 

Mengetahui efektifitaskarbon aktif bijih 

plastik kresek LDPE yang telah dibuat dari 

rancang bangun alat pembuat bijih plastik 

terhadap penurunan kadar amoniak limbah 

cair rumah sakit di RSUD Al Ihsan Provinsi 

Jawa Barat 

 

1. Merancang alat pembuat bijih plastik 

yang dapat dimanfaatkan sebagai 

karbon aktif dalam proses adsorpsi 

limbah cair RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa 

Barat. 

2. Menganalisis perbedaan variasi lama 

waktu kontak karbon aktif bijih plastik 

kresek LDPE yang telah dibuat dari hasil 

rancang bangun alat pembuat bijih 

plastik terhadap penurunan kadar 

amoniak limbah cair rumah sakit di 

RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. 

 

Menganalisis hubungan antara lingkungan 

fisik rumah dengan kejadian penyakit 

demam berdarah dengue (DBD) di wilayah 

kerja Puskesmas Putat Jaya Kecamatan 

Sawahan Kota Surabaya tahun 2016 

  

1. Menilai lingkungan fisik rumah meliputi 

suhu, kelembaban, pencahayaan, luas 

ventilasi, kepadatan penghuni dan 

penampungan air. 

2. Mengidentifikasi kejadian demam 

berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja 

Puskesmas Putat Jaya Surabaya. 

3. Menganalisis hubungan antara 
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lingkungan fisik rumah dengan kejadian 

penyakit demam berdarah dengue 

(DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas Putat 

Jaya Surabaya. 

 

 

 

Latihan 
  
Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

1) Bagaimana menurut Anda, perbedaan rumusan masalah dengan rumusan tujuan? 

2) Apa yang menjadi dasar dalam penyusunan tujuan penelian? 

3) Rumuskan tujuan penelitian baik tujuan umum dan tujuan khusus dari permaslahan 

yang telah anda rumuskan! 

 

 

Ringkasan 
 
Tujuan harus jelas karena seluruh aktifitas dan tahapan penelitian bertitik tolak dari tujuan 

tersebut, misalnya dalam menentukan desain penelitian harus sesuai tujuan, dalam 

menentukan penentuan populasi dan sampel harus mengaju pada tujuan, 

pengumpulan dan analisis data acuannya adalah tujan penelitian. Seluruh tahapan 

aktifitas dalam penelitian akan dilakukan dengan maksusd untuk menjawab atau 

mencapai tujuan. Jika tujuan tidak dirumuskan dengan jelas maka seluruh prosedur 

yang tercermin dalam tahapan tersebut tidak jelas dan tidak berguna. 

Tujuan penelitian harus sinkron dengan sifat permasalahan dan rumusan masalah, lalu 

selanjutnya disusun rumusan judul penelitian yang juga harus sinkron. Sehingga bila 

ingin melihat apakah peneliti telah menetukan judul atau tujuan penelitian periksa saja 

kesinambungan  antara keempat hal tersebut. 
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Tes 2 
 

Jawablah pertanyaan secara singkat dan jelas! 

1. Perhatikan rumusan masalahnya berikut ini, ”Bagaimana gambaran karakteristik 

penderita Kusta di Wilayah Puskesmas “X”?”, Bagaimana rumusan tujuan umum dan 

tujuan khususnya? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Dalam bab terdahulu, Anda telah menyusun latar belakang masalah dan rumusan 

masalah, selanjutnya susunlah tujuan umum dan tujuan khusus masalah yang telah 

Anda rumuskan! 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Topik3 

Menyusun Kerangka konsep dan hipotesis 
 
A. MENYUSUN KERANGKA KONSEP 

Dalam membuat karya tulis akhir, Anda pada dasarnya sedang bertindak sebagai 

seorang peneliti. Seorang peneliti harus mampu merumuskan ide-ide mengenai masalah 

yang hendak diteliti. Ide, asumsi maupun pola pikir peneliti harus dapat dilihat secara 

jelas dalam suatu kerangka konseptual. Kerangka konseptual berisi variabel serta 

menggambarkan keterkaitan antar variabel penelitian, bukan skema yang 

menggambarkan proses penelitian atau teknis tahapan penelitian yang akan dilakukan. 

Pemilihan terhadap kerangka konseptual yang tepat sangat ditentukan oleh teori dari 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang sama. Oleh karena itu 

Anda perlu menelaah semua literatur yang berhubungan dengan subyek penelitian 

secara cermat.   

Proses berpikir dalam penyususnan kerangka konsep sebagai berikut: 

1. Kembali tujuan penelitian pada bab pendahuluan 

Contoh; 

a. Tujuan umum  

Mengetahui hubungan antara lingkungan fisik rumah dengan kejadian demam 

berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X” Tahun 2016. 

b. Tujuan khusus 

1) Menilai lingkungan fisik rumah meliputi suhu, kelembaban, pencahayaan, luas 

ventilasi, kepadatan penghuni dan penampungan air. 

2) Menganalisis hubungan antara suhu rumah dengan kejadian penyakit demam 

berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X” 

3) Menganalisis hubungan antara kelembaban rumah dengan kejadian penyakit 

demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X”. 

4) Menganalisis hubungan antara pencahayaan rumah dengan kejadian penyakit 

demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X”. 
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5) Menganalisis hubungan antara luas ventilasi rumah dengan kejadian penyakit 

demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X” 

6) Menganalisis hubungan antara kepadatan penghuni rumah dengan kejadian 

penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X”  

7) Menganalisis hubungan antara tempat penampungan air dengan kejadian 

penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X” 

8) Menganalisis hubungan antara lingkungan fisik rumah dengan kejadian 

penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X” 

2. Menentukan variabel utama yang akan diteliti, pada penelitian analitik biasanya 

variabel utamanya adalah veriabel terikat/dependen. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menentukan kata kunci dari tujuan penelitian yang telah anda tulis. 

Contoh: 

Mengetahui hubungan antara lingkungan fisik rumah dengan kejadian demam 

berdarah dengue (DBD) di Wilayah Kerja Puskesmas “X” 

3. Menentukan dan menggambarkan keterkaitan antar variabel penelitian tersebut, 

variabel apa yang menyebabkan atau mempengaruhi variabel lain. Perlu Anda 

perhatikan bahwa keterkaitan antar variabel tersebut harus didasarkan dari teori 

atau informasi ilmiah yang terdapat dalam tinjaun pustaka yang telah anda tulis 

sebelumnya. 

Contoh; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menentukan variabel lain yang dipertimbangkan memiliki katerkaitan dengan 

variabel utama tersebut. Penulisan variabel lain tersebut dapat digambarkan dengan 

1. Suhu 

2. Pencahayaan 

3. Ventilasi 

4. Kelembaban 

5. Kepadatan hunian 

6. Lantai rumah 

Variabel Bebas 
(Independen) 

 

Kejadian Infeksi 

Saluran Pernapasan 

Akut (ISPA) 

Variabel Terikat 
(Dependen) 
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garis putus-putus serta dapat diberi keterangan merupakan variabel yang tidak 

diukur atau tidak diteliti. 

Contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

Variabel yang di teliti  = 

Variabel yang tidak di teliti =   - - - - - - - - - -  

 

5. Memberi penjelasan mengenai keterkaitan antar variabel yang tergambar pada 

kerangka konseptual yang telah anda susun 

Host 
1. Mobilitas penduduk 

2. Pendidikan 

3. Usia 

. 

Kejadian Infeksi 
Saluran Pernapasan 

Atas (ISPA) 

Agent : Bakteri, 
virus, jamur 

Perilaku 
1. Membersihkan rumah  
2. Merokok 
3. Kebiasaan batuk/bersin 
4. Penggunaan bahan bakar 

untuk memasak 
5. Penggunaan obat nyamuk 

bakar. 

Rumah 
 Sehat 

Lingkungan Fisik Rumah  
1. Suhu 

2. Pencahayaan 

3. Ventilasi 

4. Kelembaban 

5. Kepadatan hunian 

6. Lantai rumah 

 

Konstruksi Bangunan 

 
- Langit - langit 

- Dinding 

- Atap 

 

Fasilitas Sanitasi  

 
- Air bersih. 

- Saluran 

pembuangan 

air limbah. 

- Jamban 

keluarga. 

- Pembuangan 

sampah 
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Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat kerangka konsep penelitian 

menurut Budiman (2011): 

1. Identifikasi kembali topik peneitian terutama variabel penelitian 

2. Identifikasi kerangka teori dalam tinjauan pustaka sebagai dasar membuat kerangka 

konsep 

3. Gambarkan melalui skema hubungan antar varibel yang akan diteliti 

4. Pastikan semua variabel penelitian yang akan diteliti sudah diakomodir dalam skema 

kerangka konsep penelitian 

5. Jika dalam gambar kerangka konsep penelitian ada variabel yang tidak diteliti, maka 

berikan keterangan atau penjelasan (secara umum garis menunjukkan variabel yang 

diteliti dan garis putus-putus menunjukkan variabel yang tidak diteliti). 

6. Berikan uraian secara singkat dan jelas bagaimana konsep-konsep tersebut 

mempengaruhi konsepatau variabel yang lain. 

Contoh  

Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) ialah penyakit yang disebabkan oleh 

virus bakteri dan jamur. Terjadinya ISPA pengaruh oleh host, agent, kondisi lingkungan 

fisik rumah dan faktor perilaku. Faktor lingkungan fisik rumah yang berpengaruh 

terhadap terjadinya ISPA pada Balita adalah suhu, pencahayaan, luas ventilasi, 

kelembapan, kepadatan hunian dan lantai rumah. Komponen rumah terdiri 

lingkungan fisik rumah, kontruksi bangunan rumah (langit – langit , dinding,atap) dan 

fasilitas jamban keluarga,pembuangan sampah). Lingkungan fisik rumah yang tidak 

memenuhi syarat tersebut dapat mempengaruhi ada dan berkembangbiakan agent 

penyebab ISPA. Karakteristik host meliputi : usia, jenis kelamin, status imunisasi, 

status gizi dan Asi eksklusif sarta faktor perilaku dalam hal kebiasaan membersihkan 

rumah, kebiasaan merokok anggota keluarga, kebiasaan pemakaian obat nyamuk dan 

penggunaan bahan bakar untuk memasak juga sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). 
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B. MENYUSUN HIPOTESIS 

1. Pengertian Hipotesis 

Apa yang yang diamaksud dengan hipotesis? Sebenarnya materi ini sudah 

dijelaskan di Modul Metodologi Penelitian, namun tidak mengapa, agar Anda lebih 

memahami. Secara singkat hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban 

sementara atau dugaan sehingga untuk membuktikan berat tidaknya dugaan 

tersebut perlu di uji terlebih dahulu. Perlu digarisbawahi bahwa pengertian 

dugaan disini tidak berarti sembarang dugaan tanpa dasar. Perumusan hipotesis 

harus mengindahkan kaidah ilmiah yang sistematis dan rasional. Para peneliti 

dapat saja mengajukan hipotesis dengan bertumpu pada hasil penelitian atau teori 

terdahulu. Hal ini berarti, hipotesis atau dugaan yang berdasar atas fakta atau 

teori. 

 

2. Ciri Hipotesis Yang Baik 

Suatu hipotesis harus mempunyai landasan yang ilmiah atau rasional. Suatu 

hipotesis juga harus mengindikasikan adanya kesinambungan dengan penelitian 

sebelumnya. Walaupun hipotesis yang disusun berupa pengukuhan atau 

penolakan terhadap teori yang ada, hipotesis tersebut diharapkan dapat 

memberikan sumbangan tehadap teori dan praktik. Dengan demikian salah satu 

ciri hipotesis yang baik adalah konsisten dengan teori yang merupakan hasil 

penelitian sebelumnya. 

Berikut ini ada beberapa gambaran karakteristik hipotesis yang baik. 

Rasional, meskipun suatu hipotesis adalah jawaban sementara atas suatu 

fenomena tertentu, isi hipotesis tersebut harus mengandung uang masuk akal 

dan rasional. Dua variabel atau lebih, suatu hipotesis hendaknya mengandung 

hubungan sebab akibat antar dua variabel atau lebih. Varibel tersebut hendaknya 

operasional dan bisa terukur. Pengertian operasional di sini berarti variabel 

tersebut telah didefinisikan dengan menggunakan terminologi yang sederhana 

dan mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Dapat di uji, 
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hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dapat di uji. Ketika merumuskan 

hipotesis, peneliti pada umumnya mengharapkan hipotesisnya terbukti. Hipotesis 

dapat di uji apabila variabelnya operasional dan terukur, sehingga seluruh data 

yang akan dikumpulkan oleh peneliti dapat diolah secara statistik sehingga 

menghasilkan kesimpulan yang dapat mendukung atau menolak hipotesis yang 

diajukan. 

Zainuddin,M (1999) memberikan ciri - ciri perumusan hipotesis yang baik: 

a. Merupakan kalimat deklaratif. 

b. Mengekspresikan korelasi dua variabel atau lebih. 

c. Merupakan jawaban tentative (sementara) terhadap permasalah 

d. Memungkinkan untuk dibuktikan secara empirik. 

Contoh: diduga terdapat keterkaitan antara pengetahuan dengan pola piker 

masyarakat mengenai persepsi tentang kebiasaan dalam membuang sanpah 

di sembarang tempat. 

Hipotesis sebagaimana contoh di atas belum sempurna, coba Anda perbaiki 

hipotesis tersebut agar memenuhi ciri perumusan hipotesis yang baik. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Jenis Hipotesis 

Dalam terminologik metodologik dikenal beberapa jenis 

hipotesis(Praktiknya,W.2000): 

a. Hipotesis Kerja/hipotesis penelitian/H1/Ha 

adalah hipotesis yang menjadi dugaan peneliti akan dibuktikan kebenarannya 

dengan melalui penelitian.  

Biasanya formulasi kalimatnya begini: 

“ Apabila……,maka…………”atau 

“Ada hubungan antara…….dengan……”atau 

“Ada perbedaan antara….. dengan…….” 

Dikenal ada 2 macam hipotesis kerja: hipotesis satu ekor dan hipotesis dua 

ekor. Satu ekor berarti sudah jelas arahnya sedangkan dua ekor berarti 

hubungan belum jelas arahnya. 
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b. Hipotesis Nihil/hipotesis statistik/Ho 

 adalah kebalikan dari hipotesis kerja, formulasi kalimatnya: 

“tidak ada hubungan antara………dengan…………” 

“tidak ada perbedaan antara…………. dengan…………” 

 

 

 

 

 

 

Secara garis besar, hipotesis-hipotesis yang isi dan rumusannya bermacam-

macam itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (a) hipotesis tentang 

hubungan, dan (b) hipotesis tentang perbedaan. Hipotesis tentang 

hubungan, yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara 

dua variabel atau lebih, mendasari berbagai penelitian korelasional. 

Hipotesis tentang perbedaan, yaitu hipotesis yang menyatakan perbedaan 

dalam variabel tertentu pada kelompok yang berbeda-beda. Perbedaan itu 

seringkali karena pengaruh perbedaan yang terdapat pada satu atau lebih 

variabel yang lain. Hipotesis tentang perbedaan itu mendasari berbagai 

penelitian komparatif. 

Dalam menyusun formulasi rumusan hipotesis ada lima kriteria yang perlu 

diperhatikan: 

Contoh: 

“Makin banyak sampah menumpuk disuatu daerah makin tinggi angka 

diarenya” (saru arah) 

“Ada perbedaan antara penurunan kadar Fe sebelum dan seudah proses 

filtrasi dengan ketebalan media absorb X” 

“Ada hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dengan kepemilikan 

jamban keluarga” (dua arah)  

Contoh 

“tidak ada perbedaan antara penurunan kadar Fe sebelum dan sesudah 

proses filtrasi dengan ketebalan media absorb X” 

“tidak ada hubungan antara tingkat ekonomi keluarga dengan 

kepemilikan jamban keluarga” (dua arah)  
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1. Rumusan dalam kalimat deklaratif. 

2. Rumusan mengekspresikan macam hubungan antar dua variabel atau 

lebih. 

3. Operasional yaitu memungkinkan untuk pembuktian secara empirik, hal 

ini  ditentukan oleh keterukuran variable dan keterujian korelasi. 

4. Berkaitan dengan teori yang telah mapan 

5. Cakupan yang jelas, singkat dan spesifik. 

 

 

Latihan 

 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

1) Bacalah kembali jurnal hasil penelitian, karya tulis ilmiah, teks book dan literature lain 

yang telah anda kumpulkan, susulah dalam suatu tinjauan kepustakaan, lalu susunlah 

kerangka teori dan kerangka konsep penelitiannya! 

2) Cermatilah hubungan antar variabel dalam kerangka konsep, lalu berikan keterangan 

variabel yang diteliti dan variabel yang tidak diteliti! 

3) Berikan penjelasan di bawah gambar kerangka konsep yang telah Anda susun! 

4) Buatlah hipotesis penelitannya baik hipotesis pelitian maupun hipotesis statistiknya! 

 

Ringkasan 
 
Kerangka konseptual berisi variabel serta menggambarkan keterkaitan antar variabel 

penelitian, bukan skema yang menggambarkan proses penelitian atau teknis tahapan 

penelitian yang akan dilakukan. 

Pemilihan terhadap kerangka konseptual yang tepat sangat ditentukan oleh teori dari 

penelitian terdahulu  yang berhubungan dengan masalah yang sama.  

 

Secara singkat hipotesis dapat diartikan sebagai rumusan jawaban sementara atau dugaan 

sehingga untuk membuktikan berat tidaknya dugaan tersebut perlu di uji terlebih dahulu. 
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Dalam terminologik metodologik dikenal hipotesis yaitu Hipotesis Kerja/hipotesis 

penelitian/H1/Ha adalah hipotesis yang menjadi dugaan peneliti akan dibuktikan 

kebenarannya dengan melalui penelitian dan Hipotesis Nihil/hipotesis statistik/Ho adalah 

kebalikan dari hipotesis kerja. 

 

Dalam menyusun formulasi rumusan hipotesis ada lima kriteria yang perlu diperhatikan yaitu 

rumusan dalam kalimat deklaratif, rumusan mengekspresikan macam hubungan antar dua 

variabel atau lebih. Operasional yaitu memungkinkan untuk pembuktian secara empirik, hal 

ini  ditentukan oleh keterukuran variabel dan keterujian korelasi. Berkaitan dengan teori 

yang telah mapan,cakupan yang jelas, singkat dan spasifik. 

 

Tes 3 
 
Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

1. Hipotesis perlu dibuktikan karena hipotesis karena………….. 

a. Sari dari perumusan maslah 

b. Sesuatu yang dijanjikan oleh  peneliti 

c. Rumusan jawaban semetara atau dugaan 

d. Hasil perumusan tujuan yang diturunkan dari masalah 

2. Pembuktian kebenaran hipotesis dilakukan peneliti pada saat……… 

a. Menguji hipotesis 

b. Menyusun hipotesis 

c. Menganalisis hipotesis 

d. Menyimpulkan hipotesis 

3. Salah satu karakter/ciri hipotesis yang baik adalah 

a. sejajar 

b. sejenis 

c. dapat diuji 

d. berdiri sendiri 

4. Kegunaan hipotesi adalah sebagai berikut 

a. Memudahkan mengambil keputusan 
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b. Mengkonsistenkan peneliti dalam pemilihan data 

c. Memberi batasan/lingkup penelitian 

d. Memandu memilih metode analisis data 

5. Kerangka konsep suatu penelitian memuat: 

a. Hubungan antar variabel penelitian 

b. Gambaran tujuan penelitian 

c. Keterkitan teori dengan hipotesis penelitian 

d. Rangkuman dari rumusan masalah. 
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Kunci Jawaban Tes  
 

Test Formatif 1 

1) Contoh rumusan masalah dari permasalahan yang sifatnya deskriptif : 

a. Bagaimanakah tingkat keracunan enzim cholinesterase darah pada petani di 

Desa “X” Kabupaten “Y” tahun 2016? 

b. Bagaimanakah pelaksanaan program pemberantasan DBD di Wilayah 

Puskesmas “X” Tahun 2016 ? 

c. Bagaimanakah pengolahan sampah medis di RSU “X”? 

2) Contoh rumusan masalah dari permasalahan yang sifatnya komparasi : 

a. Apakah ada perbedaan efektifitas ketebalan karbon aktif ampas tebu untuk 

mengingatkan kualitas air sumur ? 

b. Apakah ada perbedaan penurunan kadar Hg pada ikan belanak (Mugildussumieri) 

dengan lama waktu perendaman filtrat tomat sayur yang berbeda? 

c. Bagaimana efektifitas perbandingan kandungan gas methan pada digester biogas 

yang dihasilkan dari limbah cair proses perendaman pengolahan tempe dengan 

konsentrasi lumpur aktif 10%, 30%, 50%, DAN 0% 

3) Contoh rumusan masalah dari permasalahan yang sifatnya asosiasi : 

a. Apakah ada hubungan karakteristik pekerja seperti umur, masa kerja, kebiasaan 

merokok dan kebiasaan menggunakan masker terhadap keluhan pernapasan 

pada pekerja? 

b. Apakah ada hubungan antara Peran PMO dengan perilaku penderita Tuberkulosis 

dalam minum obat ? 

c. Apakah ada pengaruh dari berbagai jenis umpan terhadap angka keberhasilan 

penangkapan tikus dalam pengendalian penyakit Pes? 

 

Test Formatif 2 

1. Rumusan tujuan dari permasalahan, “Bagaimana gambaran karakteristik penderita 

Kusta di Wilayah Puskesmas “X”?” adalah : 

d. Tujuan umum: mengetahui gambaran karakteristik penderita Kusta di wilayah 

Puskesmas “X” 

e. Tujuan khusus : 1)Mengidentifikasi umur penderita Kusta, 2)Mengidentifikasi 

Jenis kelamin penderita Kusta, 3)Menilai tingkat pengetahuan penderita 

Kusta, 4)Mengidentifikasi tingkat Pendidikan penderita Kusta 

2. Latar belakang masalah dan rumusan masalah adalah bagaimana Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat pada tatanan rumah tangga di wilayah Puskesmas “X” 

a. Tujuan umum : mengetahui gambaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada 

tatanan rumah tangga di wilayah Puskemas “x” 

b. Tujuan khusus :1) menilai tingkat pengetahuan anggota keluarga, 2)Menilai sikap 

anggota keluarga, 3)Menilai tindakan hidup bersih dan sehat anggota keluarga 

pada tatanan rumah tangga. 
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Test Formatif 3 

1.C 

2.A 

3.C 

4.D 

5.A 
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