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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” 
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serta kompetitif bidang Sanitasi Perkotaan. 

Melaksanakan tata kelola  organsiasi dan sumber daya  manusia yang baik, 

bersih, akuntabel, transparan dan terukur. 
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masyarakat dan pengelolaan pendidikan. 
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1. Membedakan bermacam-macam pendekatan/ metode penelitian 
2. Menentukan pendekatan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian 
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Modul 3 
MENENTUKAN METODE KARYA TULIS 
 
Nurhaidah, SKM, M.Kes 

 

Pendahuluan 
 

ada Bab 3 menentukan metode tugas akhir, kita akan membahas 3 topik, yaitu 

membahas tentang 1)menentukan desain tugas akhir 2)menentukan objek dan 

subjek tugas akhir  3) menentukan teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Sebelum membahas Bab3 ini diharapkan Anda telah mempelajari modul 

metodologi penelitian dan telah melakukan identifikasi masalah serta telah menyusun 

rumusan masalah. Metode penelitian merupakan cara untuk meneliti, yang berarti juga 

cara untuk menjawab permasalahan atau cara untuk mencapai tujuan. 

 Topik 1 menentukan desain tugas akhir, Anda  akan mendapatkan wawasan 

berbagai desain /jenis penelitian. Ada beberapa bentuk desain yaitu 1) metode deskriptif 

2) metode analitik 3) metode eksperimen 4) penelitian rekayasa sanitasi dan 

5)penelitian intervensi. Selanjutnya akan dibahas bagaimana memilih desain yang tepat 

sesuai dengan masalah penelitian. 

Topik 2 mengajak Anda menentukan subjek dan objek tugas akhir. Subjek adalah 

variabelnya dan objek adalah sasaran atau populasinya. Dalam menyusun penelitian 

harus menentukan variabel apa yang akan diteliti, hubungan antar variabelnya 

bagaimana dan definisi oprerasionalnya. Agar penelitian Anda mendapatkan hasil yang 

repesentatif, maka Anda harus menentukan populasi dan sampel dalam penelitian 

tersebut. 

  Topik 3 mengajak Anda menentukan teknik pengumpulan data dan analisis data. 

Sebelum melakukan penelitian diharapkan Anda merancang dan menentukan teknik 

yang akan digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersebut 

dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi,penyebaran angket,pengukuran 

langsung dan pemeriksaan laboratorium serta menentukan analisis data yang sesuai 

untuk mengolah data yang telah Anda kumpulkan. 

P 
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Setelah mempelajari Bab 3 secara khusus diharapakan Anda dapat: 

1. Membedakan bermacam-macam pendekatan/ metode penelitian 

2. Menentukan pendekatan penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian 

3. Menentukan objek dan subjek tugas akhir 

4. Menentukan teknik pengumpulan data  

5. Memahami langkah-langkah pengolahan data 

6. Menentukan analisis data 

 

 Untuk membantu Anda menguasai materi yang dibahas dalam bab ini dan memandu 

Anda dalam menyusun metode penelitian dari masalah yang telah Anda tentukan 

sebelumnya, maka dalam bab ini dilengkapi contoh-contoh dan latihan. Contoh 

diberikan untuk memudahkan Anda dalam mendekatkan materi dengan kegiatan Anda 

dalam menyusun Tugas Akhir. Sementara itu, latihan membantu Anda menerapkan 

materi yang diberikan. 
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Topik 1 

Menentukan Desain Tugas Akhir 
 

   

Pada Bab 3 ini kita akan membahas beragam desain/ pendekatan, jenis atau 

metode dalam melakukan penelitian. Untuk  lebih memahami Anda diharapkan telah 

mempelajari modul Metodologi Penelitian. Pemahaman yang benar mengenai jenis atau 

desain penelitian akan mambantu kita dalam menyusun proposal penelitian dan 

melaksanakan penelitian. Untuk membantu Anda memahami bab ini, mari kita 

membahas macam-macam desain/ rancangan/ pendekatan/ metode atau jenis 

penelitian agar Anda dapat memilih metode atau jenis penelitian yang sesuai dengan 

masalah penelitian. 

  Suatu penelitian dikatakan penelitian yang baik, apabila telah menentukan 

desain/ rancangan tugas akhir. Desain tugas akhir ini bertujuan untuk menunjang dan 

memberikan hasil yang sistematik. Desain tugas akhir ini akan menuntun Anda dalam 

menjawab penelitian yang Anda lakukan yaitu dari semua proses yang dibutuhkan dalam 

perencanaan, pelaksanaan penelitian, serta membantu dalam pengumpulan dan 

menganalisis data. Banyak macam metode penelitian menurut berbagai literatur, namun 

pada Bab ini kita akan membahas metode yang sering digunakan dalam penelitian 

Kesehatan Lingkungan. Ada 5 (lima) jenis desain tugas secara garis besar yang akan kita 

bahas.  

A. Metode penelitian deskriptif 

Metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu 

peristiwa, gejala atau kejadian yang terjadi saat ini dengan memusatkan pada 

pemecahan masalah aktual atau pemecahan praktis untuk pengembangan 

pengetahuan. Peneliti akan memotret kejadian atau peristiwa setelah itu peneliti 

menggambarkan/ melukiskan apa adanya, sehingga dalam desain penelitian 

deskriptif tidak menuntut adanya hipotesis, maupun perlakuan variabel. Variabel 

penelitian dapat tunggal atau lebih, tetapi pada penelitian deskriptif juga dapat 

mendeskripsikan hubungan beberapa variabel. 
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Dalam melaksanakan penelitian deskriptif, langkah yang umum dilakukan 

(Budiman,2011)adalah: 

1. Memilih dan merumuskan masalah, kemudian mentukan variabel yang akan 

diteliti. 

2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. 

3. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang ingin dipecahkan 

4. Menentukan jenis data dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif 

5. Pengumpulan data dapat mengunakan wawancara, observasi, 

angket,pengukuran atau pemeriksaan laboratorium. 

6. Data yang diperoleh di klasifikasi lalu di tabulasi dan pengolahan data dari 

data kuantitatif akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. 

7. Laporan harus ditulis secara komunikatif, mendeskripsikan secara jelas, dan 

mudah di baca sehingga pembaca dapat membayangkan kondisi atau situasi di 

kasus tersebut. 

Ada banyak jenis penelitian deskriptif dari berbagai literatur, namun yang akan kita 

bahas hanya beberapa macam yang paling sering kita gunakan dalam bidang 

kesehatan lingkungan antara lain sebagai berikut: 

1. Studi Survei 

Survei adalah suatu cara penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap 

sekelompok objek yang biasanya cukup banyak dalam jangka waktu tertentu. 

Yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dari populasi 

atau objek penelitian. 

Contoh penelitian deskriptif dengan studi survei adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana distribusi bakteri leptospira di Kecamatan “Y” Kabupaten “X”? 

b. Bagaimana  perilaku hidup bersih dan sehat siswa Sekolah Dasar? 

c. Bagaimana perilaku penjamah dalam menerapkan sanitasi makanan dan 

kualitas pelayanan makanan pasien rawat inap? 

d. Bagaimana penerapan pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja pada 

perawat IGD rumah sakit umum “X” ? 

e. Bagaimana pengetahuan penderita penyakit ISPA di Desa “X”Kecamatan “Y” 

Kabupaten “Z”? 
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f. Bagaimana gambaran kadar HbCo dalam darah pada masyarakat Dusun “X”, 

Desa “Y”, Kecamatan “Z”? 

g. Bagaimana kualitas peralatan makan di sentra wisata  kuliner Kecamatan 

“X”? 

h. Bagaimana upaya pencegahan bahaya kebakaran di PT. Semen Indonesia 

(Persero) Tbk, Pabrik Tuban? 

i. Bagaimana kualitas sarana sanitasi dasar rumah penduduk di desa X? 

 

2. Studi kasus 

Studi kasus merupakan penelitian deskriptif yang meneliti secara mendalam pada 

individu, kelompok atau beberapa komunitas/ masyarakat, lembaga/ organisasi 

tertentu dengan memakai pendekatan kualitatif.Studi kasus dilakukan dengan 

pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian 

yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis 

dalam melaukan pengamatan,pengumpulan data dan analisis informasi serta 

pelaporan hasil. 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus (Budiman, 2011) adalah : 

a. Memilih kasus: dalam memilih kasus hendaknya dilakukan secara purposive 

atas pertimbangan tertentu sesuai dengan ciri atau sifat variabel penelitian 

serta berdasarkan tujuan. Objek pada kasus tersebut bisa orang, lingkungan, 

masyarakat, program atau proses.  

b. Pengumpulan data: mengumpulkan data dengan cara analisis dokumentasi, 

observasi dan wawancara 

c. Analisis data: dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan,sewaktu 

pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau bahkan setelah 

selesai di lapangan. Data yang diperoleh dapat diabstrakkan, dikelompokkan 

dan diklasifikasikan agar dapat diolah. 

d. Perbaikan: meskipun semua data sudah terkumpul,dalam studi kasus 

hendaknya dilakukan penyempurnaan data baru terhadap hasil yang telah 

ditemukan. peneliti dapat kembali ke tempat penelitian untuk melakukan 

perbaikkan demi kesempurnaan penelitian tersebut. 
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e. Penulisan Laporan: harus ditulis secara komunikatif, mendeskripsikan secara 

jelas, dan mudah di baca sehingga pembaca dapat membayangkan kondisi 

atau situasi di kasus tersebut. 

  

Ada beberapa contoh penelitian studi kasus. 

Contoh : 

a. Disuatu daerah setiap kali musim hujan selalu terjadi KLB penyakit 

leptospirosis. Penyakit leptospirosis diakibatkan dari bakteri leptospira yang 

hidup di ginjal tikus.  Dalam penelitian ini tikus dijadikan “kasus”, artinya 

bahwa tikus tersebut dijadikan subjek dalam penelitian tersebu. Pada 

penelitian tersebut tikus diselidiki, jenis tikus apa di daerah tersebut yang 

pembawa bakteri leptospira dan bagaimana cara pencegahan agar tidak 

terjadi KLB setiap musim hujan di daerah tersebut. 

b. Penelitian yang dilakukan di suatu Rumah Sakit,terhadap sekelompok 

penderita Kusta,wawancara cara secara mendalam terkait riwayat 

penyakit,lama kontak,dan hygene perorangan serta kondisi lingkungan 

rumah. 

 

3. Studi Evaluasi 

Studi evaluasi adalah suatu survei deskriptif untuk melihat atau mengevaluasi 

suatu kegiatan atau program yang sedang atau telah berjalan. 

Contoh 

a. Penelitian evaluasi tentang pelaksanaan program jaminan pelayanan 

kesehatan masyarakat. 

b. Penelitian evaluasi tentang pelaksanan program sanitasi total berbasis 

masyarakat 

c. Penelitian evaluasi kegiatan klinik sanitasi di puskesmas 

d. Penelitian evaluasi penerapan sistem menajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja di Industri 

e. Penelitian evaluasi tentang kinerja kader pemantau jentik suatu 

kelurahan 
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B. Metode observasional analitik 

Metode penelitian analitik merupakan penelitian yang menggali mengapa serta 

bagaimana fenomena kesehatan lingkungan. Setelah itu melakukan analisis korelasi 

antara fenomena atau fakta/ peristiwa, yaitu antara faktor risiko/ penyebab/ 

determinan dengan faktor efek. Yang dimaksud dengan faktor risiko adalah suatu 

fenomena atau fakta/ peristiwa mengakibatkan terjadinya efek (pengaruh). 

Sedangkan faktor efek sendiri merupakan sesuatu yang diakibatkan dari faktor risiko. 

Penelitian analitik biasanya menggunaka analisis korelasi (hubungan/ keterkaitan), 

tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kontribusi dari faktor resiko tertentu 

yang dapat menimbulkan efek terhadap suatu kejadian. 

Dalam penelitian observasional analitik dapat diketahui sejauh mana konstribusi 

faktor risiko  tertentu terhadap adanya suatu kejadian tertentu (efek). Secara garis 

besar survei analitik ini dibedakan dalam tiga pendekatan (jenis), yakni cross 

sectional study, case control study (retrospective) dan cohort study (prospective). Kita 

hanya membahas dua jenis saja yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kesehatan lingkungan. 

 

1. Rancangan cross sectional study 

Adalah suatu rancangan penelitian observasional yang dilakukan untuk 

pengetahuan hubungan antar variabel dimana pengukurannya dilakukan pada 

satu saat tertentu. Artinya varibel sebab dan variabel akibat diukur pada saat 

yang bersamaan. Contoh pengaruh kadar debu total dengan Faal Paru Tenaga 

Kerja di Perusahan”X”, hubungan antara pengetahuan dengan peran serta 

masyarakat dalam pemberantasan saran nyamuk. 

Tujuan dari penelitian cross sectional (Budiman,2011) ini adalah:  

a) Untuk memperoleh gambaran pola penyakit dan determinan-determinannya 

pada populasi sasaran. 

b) Untuk memperoleh ada tidaknya hubungan dua variabel atau lebih 

berdasarkan masalah penelitian. (variabel sebab/ faktor risiko dan variabel 

akibat/ efek) 
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Langkah-langkah penelitiannya: 

a) Peneliti membuat rumusan masalah penelitian 

 

 

 

b) Peneliti mengidentifikasi variabel penelitian yang mencakup variabel bebas/ 

independen atau variabel sebab dan variabel akibat/ dependen atau variabel 

akibat. 

 

 

 

c) Peneliti menetapkan hipotesis penelitian 

 

 

 

d) Peneliti menetapkan subjek penelitian  

 

 

 

e) Peneliti melakukan pengukuran variabel dan analisis data 

 

 

     

2. Rancangan case control study 

Adalah studi epidemiologi yang mempelari hubungan antara paparan/ faktor 

risiko dengan terjadinya akibat/ efek dengan cara membandingkan kelompok 

kasus dengan kelompok control berdasarkan kasus paparannya.dengan kata lain 

penelitian ini dimulai dengan adanya efek lalu kemudian ditelusuri faktor risiko/ 

sebab pada masa yang lampau. Sehingga penelitian disebut peneltian 

retrospektif (Pratiknya,W,2010) Contoh: Penelitian hubungan antara perilaku 

dengan kejadian filariasis, hunbungan anta kebiasaan merokok dalam rumah 

dengan kejadian Infeksi Saluran Pernapasan pada Balita 

Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS) tatanan Rumah Tangga. 

 

Variabel dependen yang diteliti adalah PHBS tatanan rumah tangga 
Variabel independen yang diteliti adalah Tingkat Pendidikan 

Hipotesis penelitiannya adalah ada hubungan antara tingkat pendidikan 
dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat tatanan rumah tangga 

Subjek penelitan atau populasi penelitian adalah ibu rumah tangga 
 
 

Pengukuran variabel tingkat pendidikan melalui wawancara sedang perilaku 
hidup bersih dan sehat melalui wawancara dan observasi 
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Langkah-langkah penelitiannya: 

a) Peneliti membuat rumusan masalah penelitian 

 

 

 

b) Peneliti mengidentifikasi variabel penelitian yang mencakup variabel bebas/ 

independen atau variabel sebab dan variabel akibat/ dependen atau variabel 

akibat. 

 

 

 

c) Peneliti menetapkan hipotesis penelitian 

 

 

 

d) Peneliti menetapkan subjek penelitian  

 

 

 

e) Peneliti melakukan pengukuran variabel dan analisis data 

 

 

     

C. Metode Eksperimen  

Penelitian eksperimental ini merupakan penelitian akibat dari intervensi dari 

peneliti. Penelitian ini harus terdiri dari beberapa unsur yaitu ada kelompok kontrol 

dan kelompok uji atau kelompok ekperimental adalah penelitian dengan 

menciptakan fenomena pada kondisi terkendali, dengan tujuan menemukan 

hubungan sebab-akibat serta pengaruh faktor-faktor pada kondisi tertentu. Unit 

Eksperimen dapat berupa seekor binatang, penderita penyakit, sepetak sawah, 

pekerja, dan sebagainya. 

1) Apakah ada pengaruh kondisi fisik rumah dengan Kejadian 
Tuberkulosis Paru. 

2) Apakah ada pengaruh riwayat kontak dengan kejadian Tuberkulosis 
Paru 

 

Variabel dependen yang diteliti adalah Kejadian Tuberkulosis Paru 
Variabel independen yang diteliti adalah kondisi Rumah dan riwayat 
kontak 

Hipotesis penelitiannya adalah pengaruh antara Kondisi rumah dengan 
kejadian Penyakit Tuberkulosis paru 
Ada pengaruh antar riwayar kontak dengan kejadian Tuberkulosisi paru 

Subjek penelitan atau populasi penelitian ada 2 populasi kasus adalah 
penderita Tuberkulisis paru, populasi control tetangga yang tidak sakit 
Tuberkulosis 

 
 

Pengukuran variabel kondisi rumah dengan observasi ,riwaya kontak 
memalui wawancara dankejadian Tuberkulosis dari data Puskesmas 
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Dalam merancang penelitian eksperimental (Zainuddin,2000) terdapat 3 (tiga) 

prinsip harus dipenuhi yaitu terdapat replikasi, randomisasi dan kontrol. Adapun 

yang dimaksud dengan ketiga prinsip itu dapat dibaca dibawah ini. 

Replikasi adalah banyaknya unit eksperimen yang memperoleh perlakuan sama 

dengan kondisi tertentu, sedangkan rondomisasi adalah random (acak/tanpa pilih-

pilih), dimana setiap unit eksperimen memiliki kesempatan/ probabilitas yang sama 

dalam mendapatkan perlakuan. Pada kasus tertentu randomisasi tidak dapat 

dilakukan, apabila dilakukan maka tidak akan ekonomis. Kontrol/ perlakuan 

banding selalu dalam penelitian eksperimental, fungsi/tujuan dari kontrol adalah 

agar rancangan eksperimental menjadi lebih efisien, dengan adanya kontrol akan 

mengurangi besarnya kesalahan eksperimental. Adanya kelompok kontrol/ banding, 

maka dalam eksperimen minimal ada dua kelompok unit eksperimen, yaitu 

eksperimen pertama disebut perlakuan yang diuji dan kelompok yang kedua adalah 

kontrol. 

Rancangan eksperimental yang dinamakan eksperimental sungguhan/ true 

esperimental apabila 3 (tiga) perinsip tersebut terpenuhi semua yaitu replikasi, 

randomisasi dan kontrol. Rancangan eksperimental yang disebut pra-eksperimen 

(pre-experimental) jika dalam penelitian tersebut hanya mengandung sebagian saja 

dari prinsip tersbut. Apabila dalam penelitian berusaha untuk melakukan ketiga 

tiganya prinsip itu, akan tetapi belum dapat mencapai ke tingkat sebenarnya disebut 

eksperimental semu (quasi-eksperimental) 

Berikut ini adalah macam-macam rancangam eksperimen, namun tidak  dapat 

kami beri contoh masing-masing. Untuk lebih jelasnya Anda dapat mempelajari 

kembali Modul Metodologi Penelitian. 

1.  Pra-eksperimental memiliki  macam –macam rancangan  yaitu :  

1) The One – Shot Case Study 

2) The One –Group Pretest-Possttest Design 

3) The Static Group Comparison 

2. Eksperimental sungguhan/ true esperimental memiliki macam – macam rancangan  

yaitu : 

1) The Pretest – Posttest Control Group Desaign 

2) The Postest – Only Control Group Design 
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3) Solomon four Group Design 

3. Eksperimental semu (quasi-eksperimental) memiliki macam –macam rancangan  

yaitu : 

1) The Nonrandomized Control Group Pretest Postest Design 

2) Time Series Design 

3) Multiple Time Sereis Design 

4) Equevalent Time Sample Design 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh penelitian  eksperimen : 

Pemanfaatan kulit kupang sebagai pengawet alami ikan tongkol 

Latar Belakang 
Pengolahan  ikan agar lebih awet dan dapat tetap dikonsumsi manusia, maka diperlukan 
pengawetan yang baik. Ikan dapat awet, apabila bakteri pembusuk yang masuk pada 
ikan dapat dicegah. Pencegahan bakteri pembusuk ikan, yang dilakukan para nelayan 
maupun pedagang adalah dengan cara pendinginan, atau mereka memberikan  bahan  
pengawet  yang tidak diijinkan seperti formalin dan borak. Kawasan Timur Kota Sidoarjo 
telah lama dikenal sebagai kampung nelayan spesialis kupang. Produksi kupang yang 
besar menimbulkan permasalahan baru berupa limbah kulit kupang yang menumpuk 
tanpa adanya proses pengolahan, selama ini masyarakat hanya memanfaatkan limbah 
kulit kupang sebagai pakan ternak. Pemanfaatan kulit kupang selain sebagai pakan 
ternak, bisa juga dimanfaatkan sebagai bahan tambahan dalam campuran beton dan 
bahan pengawet alami. 
Tujuan Penelitian  
Tujuan Umum : 
Menganalisis pemanfaatan kulit kupang sebagai pengawet alami ikan tongkol. 
Tujuan Khusus : 

a. Menghitungangka kuman ikan  tongkol  setelah dilumuri serbuk kulit kupang 
kontrol, 1 : 1, 2 : 1 dan 3 : 1 selama 12 jam, 24 jam, 30 jam, 36 jam, 42 jam, 54 
jam 

b. Menilai organoleptik ikan tongkol setelah dilumuri serbuk kulit kupang kontrol, 1 
: 1, 2 : 1 dan 3 : 1 selama 12 jam, 24 jam, 30 jam, 36 jam, 42 jam, 48 jam dan  54 
jam 

c. Menganalisis nilai organoleptic ikan tongkol setelah dilumuri serbuk kulit kupang 
kontrol, 1 : 1, 2 : 1 dan 3 : 1 selama 12 jam, 24 jam, 30 jam, 36 jam, 42 jam, 48 
jam dan  54 jam 

d. Menganalisis perbedaan angka kuman ikan tongkol setelah dilumuri serbuk kulit 
kupang kontrol, 1 : 1, 2 : 1 dan 3 : 1 selama 12 jam, 24 jam, 30 jam, 36 jam. 

Hipotesis 

Ada Perberdaan angka kuman ikan tongkol dengan pelumuran serbuk kulit kupang  
dengan perbandingan 1 : 1, 2 : 1, 3 : 1 selama 12, 24, 30 dan 36  jam 

Metode Penelitian 
1.  Jenis Peneli t ian  

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen  dengan design Pra 
experiment the static group comparison.  

2.  Obyek Penelit ian  
Obyek dalam penelitian ini adalah ikan tongkol yang didapat dari pasar “X”. 
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D. Penelitian Rekayasa sanitasi 

Penelitian Rekayasa Sanitasi adalah desain penelitian tentang cara membangun 

konstruksi yang dapat mencegah terjadinya melindungi lingkungan dan kerusakan 

alam. Contohnya, membuat cerobong asap suatu pabrik pada ketinggian tertentu 

yang aman untuk lingkungan. Atau membuat alat yang dapat memperkecil atau 

mereduksi dampak aktivitas manusia pada lingkungan. Penelitian rekayasa adalah 

penelitian yang menggunakan rancangan yang dipadukan dengan metode ilmiah 

menjadi suatu model. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa rancangan 

tersebut memenuhi spesifikasi yang diharapkan secara efisiensi, efektif dan dengan 

biaya yang murah. 

 

 

 

Contoh penelitian eksperimen  
Peningkatan pengetahuan dan keterampilan jumantik 
 
Latar Belakang 
Jumantik merupakan Juru  pemantau  jentik  yang  berperan  dalam kegiatan  surveilans, 
preventif dan promotif. Surveilans yang dilakukan adalah identifikasi tempat sarang 
nyamuk, menghitung jumlah jentik dan jumlah kontainer. Preventif yang dilakukan adalah 
dilatih pentingnya  gerakan  3M  dan    mengaplikasikan  di  lingkungan  rumah.  Promotif 
kesehatan   dimana diharapkan ibu mampu melakukan promosi baik di keluarga, dan 
masyarakat tempat tinggalnya akan pentingnya pencegahan DBD.   Oleh karena itu 
pentingnya dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampulan bagi Jumantik. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Meningkatkan penegtahuan Jumantik  
2. Menganalisis perbedaan Pengetahuan mengenai  pemberantasan jentik nyamuk  

sebelum dan sesuadah pemberian pelatihan 
3.  Menganalisi perbedanan keterampilan  memantau  Jentik sebelum dan sesudah 

pelatihan. 
Hipotesis 

Ada Perberdaan pengetahun dan keterampilan jumantik sebelum dan sesudah di beri 
pelatihan mengenai tugas dan peran jumantik. 

Metode Penelitian  
Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analitik dengan design one group pre-post 
test design.  
Obyek Penelit ian  
Obyek dalam penelitian ini adalah juru pemantau jentik di kelurahan “X”. 
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Contoh penelitian Rekayasa sanitasi adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan Alat Rekayasa Perangkap Tikus Dari Kaleng 

 

 

 

 

 

2. Pengolahan Limbah Tinja Rumah Tangga Untuk Luas Lahan Sempit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Penelitian Intervensi sanitasi 

Penelitian intervensi merupakan aplikasi penelitian eksperimental dalam bidang 

kesehatan masyarakat. Nama lain dari penelitian ini yaitu penelitian operasional, 

karena penelitian ini bertujuan memperbaiki suatu sistem atau program pada 

masyarakat sebagai subjek penelitian. Beberapa peneliti menamakan penelitian ini 

sebagai “Action research” atau penelitian tindakan, yaitu memberikan perlakuan/ 

tindakan/ manipulasi pada kelompok masyarakat,  dengan memberikan intrevensi 

pada salah satu variabel. Perlakuan diberikan pada subjek secara kolektif dalam 

komunitas. Dampak pemberian perlakuan tersebut diamati dan di analisis baik 

secara inividual maupun kelompok. (Soekidjo, 2010) 

Contoh penelitan yang menggunakan desain intervensi sanitasi adalah sebagai 

berikut : 

Tujuan Umum :  
Menganalisis desain pengolahan limbah tinja rumah tangga untuk luas lahan 
sempit 
Tujuan Khusus 
a. Membuat desain pengolahan limbah tinja rumah tangga dengan luas lahan 

sempit 
b. Mendeteksi Bakteri Coliform  dan kekeruhan limbah tinja rumah tangga pada 

jarak 0 , 5, 7, 9, 11, dan 13 meter 
c. Menganalisis penurunan Bakteri Coliform dan kekeruhan limbah tinja rumah 

tangga pada jarak tertentu yang tidak mencemari air tanah pada jarak 0 , 5, 7, 
9, 11, dan 13 meter 
 

 

Tujuan Umum : 
Menganalisis pembuatan alat rekayasa perangkap tikus dari kaleng  
Tujuan Khusus : 
a. Membuat alat perangkap tikus dari bahan-bahan bekas seperti kaleng 
b. Menganalisis alat perangkap tikus tersebut. 
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1. Perlakuan yang berupa PSN (Pemberantasan Saran Nyamuk) di suatu desa, 

efeknya akan dilihat dengan menurunnya kasus demam berdarah di daerah 

tersebut. 

2. Pemberian penyuluhan untuk berobat secara teratur ke Klinik TBC paru 

dalam rangka menurunkan prevalensi penderita Tuberkulosis paru. 

3. Pemberian Pemicuan Sanitasi Berbasis Masyarakat dalam rangka peningkatan 

kepemilikan jamban keluarga. 

4. Pengobatan massal cacingan pada anak balita dalam rangka menurunkan 

prevelensi penyakit cacing perut. 

5. Pelatihan daur ulang sampah dalam menurunkan penumpukan sampah di 

suatu wilayah.  

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 
 

1) Apa yang di maksud dengan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif? 

2) Sebutkan macam –macam rancangan Pra-eksperimental ? 

3) Susunlah suatu rumusan maslah lalu tentukan tujuannya, selanjutnya tentukan 

desaign penelitian yang sesuai. 

4) Anda sebagai sanitarian di Puskesmas, pikirkan satu masalah di wilayah kerja Anda 

suatu penelitian intervensi dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam 

mengatasi permasalah kesehatan. 

  

Ringkasan 
 
Dalam penelitian ada bermacam – macam jenis desain yaitu:  

1. Metode deskriptif 

Penelitian ini akan menggambarkan/ melukiskan suatu fenomena/ keadaan apa 

adanya, sehingga tidak ada hipotesis, maupun perlakuan variabel. Variabel penelitian 

dapat tunggal atau lebih. Ada beberapa jenis studi kasus seperti penelitian survei, 
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penelitian studi kasus, penelitian Studi evaluasi, dan lain-lain yang tidak dibahas 

pada Bab ini 

2. Metode analitik 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan masalah, analisis data yang digunakan 

dapat hanya tingkat sampel, atau juga bisa sampai tingkat inferensial dengan 

melakukan uji hipotesis. 

 

3. Metode Eksperimen 

Penelitian eksperimental ini merupakan penelitian akibat dari intervensi dari 

peneliti. Penelitian ini harus terdiri dari beberapa unsur yaitu ada kelompok control 

dan kelompok uji atau kelompan ekperimental. Rancangan penelitian eksperimental 

terdapat 3 (tiga) prinsip yaitu adanya  replikasi, randomisasi dan kontrol.  

Rancangan eksperimental ada tiga yaitu eksperimental sungguhan/ true 

eksperimental, pra-eksperimen (pre-eksperimental) dan eksperimental semu (quasi-

eksperimental). Ada beberapa macam desain dalam penelitian eksperimen    

a. Pra-eksperimental memiliki macam –macam rancangan  yaitu : 

1) The One – Shot Case Study 

2) The One –Group Pretest-Possttest Design 

3) The Static Group Comparison 

b. Eksperimental sungguhan/true esperimental memiliki rancangan  yaitu : 

1) The Pretest – Posttest Control Group Desaign 

2) The Postest – Only Control Group Design 

c. eksperimental semu(quasi-eksperimental) memiliki rancangan  yaitu : 

1) The Nonrandomized Control Group Pretest Postest Design 

2) The Time-Series Eksperimen 

4. Penelitian Rekayasa Sanitasi adalah desain penelitian tentang cara membangun 

konstruksi yang dapat mencegah terjadinya melindungi lingkungan dan kerusakan 

alam. 

5. Penelitian intervensi merupakan penelitian eksperimental atau disebut penelitian 

operasional, yang bertujuan memperbaiki suatu sistem/ program di masyarakat. 

Penelitian bisa juga disebut penelitian action research atau penelitian tindakan pada 

kelompok masyarakat. 
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Tes 1 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

1. Langkah yang dilakukan dalam penelitian studi kasus adalah, kecuali  

a. Merumuskan masalah, kemudian menentukan variabel yang bersifat 

berhubungan dengan menggunakan hipotesis 

b. Teknik pengumpulan data sangat komprehensif 

c. Analisis data dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan sampai data 

terkumpul semua 

d. Laporan harus ditulis secara komunikatif, mendeskripsikan secara jelas 
 

2.  Sebutkan salah satu langkah dalam melakukan penelitian deskriptif, yaitu 

a. Menentukan jenis data dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. 

b. Memilih kasus berdasarkan tujuan 

c. Analisis data dapat dilakukan sejak peneliti berada di lapangan sampai data 

terkumpul semua 

d. Laporan harus ditulis secara komunikatif, mendeskripsikan secara jelas 

 

3.  Metode analitik adalah penelitian yang menjawab pertanyaan “Why”. Tujuannya 

mememcahkan masalah. Analisa data dapat sampai tingkat inferensial, untuk itu 

peneliti harus melakukan? 

a. Mengetahui seberapa jau kontribusi dari faktor resiko. 

b. Uji hubungan antar variabel 

c. Uji hipotesis 

d. Penentuan jenis data kualitatif atau kuantitatif 

 

4.  Penelitian eksperimental akibat dari intervensi dari peneliti. Penelitian ini harus 

terdiri dari beberapa unsur, sebutkan unsur yang harus dipenuhi dalam penelitian,  

yaitu  

a. replikasi, randomisasi dan kontrol. 

b. Pra-eksperimen, eksperimen sungguhan dan eksperimen semu 

c. Uji hipotesis, kontrol dan replikasi 

d. kelompok kontrol dan kelompok uji atau kelompan ekperimental 

 

5.  Apa yang dimaksud dengan penelitian rekayasa ? 

a. Penelitian dengan menggunakan desain intervensi merupakan penelitian 

eksperimental. 

b. Penelitian yang menggunakan rancangan yang dipadukan dengan metode 

ilmiah menjadi suatu model 

c. penelitian yang menggali mengapa serta bagaimana fenomena kesehatan 

lingkungan. 

d. penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa, gejala / kejadian untuk 

pengembangan pengetahuan 
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Topik 2 

Objek Dan Subjek Tugas Akhir 
 

Anda harus mengetahui dalam proses penelitian harus ada sasaran yang akan 

dituju dalam kegiatan penelitian tersebut. Setelah Anda menentukan desain penelitian, 

langkah berikutnya Anda harus menentukan objek dan subjek dalam penelitian. 

1. Objek Penelitian/ variabel penelitian 

a. Pengertian objek/variabel 

Objek adalah sesuatu yang diselidiki pada kegiatan penelitian. Objek penelitian 

bisa bersifat kualitas maupun kuantitas. Menurut Nyoman Kutha Ratna (2010: 

12), Kegiatan penelitian ini dapat berupa gejala di sekitar kehidupan manusia. 

Gejala dalam kehidupan manusia tersebut dapat berbentuk tempat (place), 

orang, dan aktivitas (activity) yang saling berpengaruh. Secara sederhana 

pengertian variabel penelitian adalah suatu objek yang akan diteliti dan 

mempunyai variasi nilai. Objek itu bisa makhluk hidup, ataupun benda mati .Ciri-

ciri dari variabel adalah :1)Dapat didefinisikan dengan jelas, 2)Dapat diukur atau 

diobservasi, 3)Hasil ukur akan bervariasi antara satu objek dengan objek lain. 

Contoh : 

- Konsep badan manusia maka variabelnya adalah tingggi badan, berat 

badan, warna kuli,dll 

- Karakterisitik individu maka variabelnya adalah jenis kelamin, usia, 

suku,dll 

- Kosep rumah sehat maka variabelnya adalah luas ventilasi,kelembapan, 

pencahayaan,dll 

 

b. Menetukan Objek/variabel Penelitian 

Kunci utama dalam menyusun karya ilmiah adalah dengan jalan menelusuri, 

mencari dan menggali sumber pustaka maupun literatur primer. Jurnal penelitian 

yang diperoleh dikumpulkan, dikaji dan disusun data-data relevan yang 

berhubungan dengan karya ilmiah yang akan disusun sesuai lingkup penelitian 

Anda. Salah satu yang ditelusuri adalah parameter yang sama, sehingga dapat 

digunakan sebagai acuan. Pustaka yang memperkuat parameter itu dapat 
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diperoleh dari tiga/ lebih sumber, baik dari majalah ilmiah atau jurnal 

internasional maupun nasional.  

Pengembangan ilmu pengetahuan akan selalu berkembang dan muncul masalah 

baru, oleh karena itu harus dilakukan penelitian. Semakin Anda banyak mencari 

informasi, maka semakin banyak pertanyaan yang saudara tanyakan. Semakin 

banyak parameter yang berbeda dari para peneliti, maka besar saudara 

mendapatkan masalah penelitian, sehingga hal tersebut dapat dijadikan proses 

penelitian.  

 

c. Syarat Objek/ variabel Penelitian 

Syarat objek penelitian adalah menarik untuk diteliti, masalah yang baru, 

memiliki manfaat bagi peniliti maupun masyarakat, ada referensinya, dapat 

dikembangkan oleh peneliti berikutnya, dan mempertimbangkan dana penelitian 

serta waktu dalam melakukan penelitian.  

Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan objek penelitian adalah 1) 

menentukan kata kunci berasal dari tujuan penelitian, 2) berdasaran latar 

belakang penelitian, 3) penelitian dibuat lebih menarik dengan cara objek dibuat 

pada bagian yang tak terpisahkan, 4) penelitian harus dibuat sendiri jangan 

meniru penelitian orang lain, 5) menentukan  besar/ kecilnya objek penelitian 

berdasarkan objek yang akan diteliti. 

 

d. Klasifikasi variabel/objek penelitian 

1) Variabel  sebab  adalah variabel  yang  menjadi  sebab  dari  suatu  kejadian  

sehingga menimbulkan akibat. Sebab (independen/antecendent) yaitu 

variabel yang berperan sebagai penyebab utama serta bebas dalam 

menyebabkan suatu akibat. 

a) Variabel moderator yaitu variabel berpengaruh tetapi tidak utama 

b) Variabel Random/ rambang adalah variabel acak yang  tidak 

dimasukkan dalam penelitian atau diabaikan pengaruhnya. 

c) Variabel kendali yaitu variabel yang dapat dikendalikan pengaruhnya. 

2) Variabel  penghubung/intervening  adalah  variabel  yang  menjembatani  



Seri-2 

 
 

19 
 

hubungan variabel sebab dan akibat. 

3) Variabel  Akibat/dependent/tergantung/konsekuensi  adalah  variabel  

yang   terjadi akibat variabel sebab. 

 

e. Definisi operasional variabel/ objek 

Agar variabel dapat diamati dan dapat diukur, maka setiap konsep yang ada 

dalam hipotesis harus disusun definisi operasional. Definisi operasional dari 

variabel adalah penting, terutama untuk menentukan  alat  atau  instrumen  

yang  akan digunakan  dalam menggunakan data.  

Suatu variabel harus dibatasi, artinya didefinisikan, harus dioperasionalkan 

dengan tujuan: 

1) Kejelasan informasi tentang variabel tersebut 

2) Memberikan acuan alat atau instrument dalam mengambil ukuran 

variabel tersebut. 

3) Definisi yang diberikan kepada variabel dengan memberikan arti yang jelas 

dan spesifik 
 

 

Contoh objek/variabel penelitian : 

a. Objeknya apa atau variabelnya apa? 

Dari tujuan penelitian dapat terlihat variabel penelitiannya 

Tujuan Umum  :  

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD) pada karyawan PT. “X” 

Tujuan Umum : 

- Mengidentifikasi penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)  pada karyawan PT. 

“X” 

- Mengidentifikasi tingkat pengetahuan tentang penggunaan Alat Pelindung 

Diri (APD)  pada karyawan PT. “X” 

- Mengidentifikasi adanya pelatihan tentang penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD)  pada karyawan PT. “X” 

- Mengidentifikasi adanya pelaksanaan pengawasan Alat Pelindung Diri (APD)  

pada karyawan PT. “X” 
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- Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan penggunaan Alat 

Pelindung Diri (APD)  pada karyawan PT. “X” 

- Menganalisis hubungan pelatihan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD)  pada karyawan PT. “X” 

- Menganalisis hubungan pengawasan dengan penggunaan Alat Pelindung Diri 

(APD)  pada karyawan PT. “X” 

b. Klasifikasi variabelnya 

Variabel bebas adalah tingkat penegetahuan,pelatihan,dan pengawasan 

Variabel terikat adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) 

c. Definisi operasional variabelnya 

No Variabel                Definisi Cara Ukur Alat ukur Kriteria Skala 

1 Penggunaan 
Alat 
Pelindung 
Diri 

Tenaga kerja pada 
saat bekerja 
menggunakan Alat 
Pelidung Diri (APD) 
sesuai dengan 
Standar Operasional 
Prosedur (jenis APD 
,cara pemakaian) 

Diukur 
dengan 
melalui 
wawancara 
dan 
observasi  

Lembar 
wawancara 
dan lembar 
observasi 

1=menggunakan 
2= tidak 
menggunakan 

nominal 

2 Tingkat 
pengetahuan  

Apa yng diketahui 
tenaga kerja terkait 
dengan 
macam,manfaat,cara 
pemakaian Alat 
Pelindung Diri 

Diukur 
dengan 
melalui 
wawancara 

Lembar 
wawancara 

Baik 
Cukup 
Kurang 

Ordinal 

 Dst………      

 

 

2. Subjek Penelitian/populasi 

a. Pengertian 

Subjek penelitian nama lain dari populasi adalah segala sesuatu yang terdapat 

dalam dan melekat pada objek penelitian. Subjek penelitian tersebut berfungsi 

menarik kesimpulan hasil penelitian. Jika subjek penelitian terbatas dan 

terjangkau sumber dayanya, maka studi populasi dapat dilakukan, yaitu 

mempelajari seluruh objek secara langsung. Jika subjek terlalu/ sangat banyak 

dan di luar jangkauan sumber daya peneliti, maka dilakukan batasan 

populasinya, dengan melakukan studi sampel. 
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Responden penelitian adalah Orang yang memberikan jawaban atas semua 

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti baik secara lisan maupun tertulis. 

Responden dalam penelitian ini dapat diambil dari subjek penelitian atau orang 

lain. 

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang memberikan informasi 

tentang objek yang diteliti. Penelitian yang membutuhkan Informan/ narasumber 

adalah subjek penelitiannya berbentuk “kasus”, seperti penelitian di masyarakat, 

institusi, kelompok. Pada penelitian yang menggunakan survai, subjek penelitian 

adalah manusia sedangkan dalam penelitian bersifat eksperimental subjek 

penelitian sering memakai hewan, manusia, atau yang lainnya.  

Populasi penelitian merupakan seluruh subjek penelitian dari sesuatu penelitian, 

dimana setiap subjek secara otomatis adalah anggota populasi subjek penelitian.  

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi penelitian, pada sampel inilah 

akan dilakukan pengumpulan data. Data yang dihasilkan dari sampel lalu 

digeneralisasikan/ inferensi untuk diambil kesimpulan.  

Secara spesifik, kegunaan informan dalam penelitian adalah 1) membantu proses 

secara cepat, teliti dan tetap. 2) agar mendapatkan informasi yang lebih banyak, 

meskipun dalam waktu singkat. 3) informan tersebut berguna dalam berbicara, 

bertukar pendapat serta dapat dilakukan perbandingan pada suatu kejadian yang 

dilakukan pada subjek lain.  

 

b. Persyaratan sebagai Subyek/ Populasi Penelitian 

Syarat yang harus dipenuhi sebagai subjek/ populasi dalam penelitian. Penelitian 

yang menggunakan manusia sebagai subjek harus memenuhi kriteria 

persyaratan: 

1) Jujur dan bisa dipercaya. 

2) Patuh pada peraturan penelitian. 

3) Bisa diajak komunikasi, sehingga dapat digali lebih dalam memberikan 

informasinya 

4) Orang yang dijadikan target penelitian bukan termasuk salah satu 

kelompok yang bertikai dalam latar penelitian. 

5) Orang yang mengetahui kondisi/peristiwa yang terjadi. 
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c. Besar Sampel 

Berapa banyak sampel yang harus diambil dari populasi agar sampel tersebut 

dapat mewakili atau representatif terhadap populasi? Jawabnya adalah sampel 

tersebut harus dihitung dengan menggunakan rumus besar sampel, dapat Anda 

lihat  dalam modul metodologi penelitian atau buku metodologi penelitian yang 

lain.  

d. Teknik pengambilan sampel 

Setelah Anda menghitung besarnya sampel yang harus kita ambil, selanjutnya 

pertanyaannya adalah bagaimana cara mengambil sampel tersebut dari polulasi 

yang telah ditetapkan. Teknik pengambilan sampel pada dasarnya ada 2 cara, 

pertama secara random dan secara non random. (teknik-teknik random dan 

random dapat Anda pelajari pada modul metodologi penelitian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Latihan 
  

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

 

1) Dari rumusan masalah yang telah Anda susun sebelumnya,tentukanlah  objek 

penelitian/populasinya ? 

2)  Tentukan pula persyaratan pengambilan sampel agar sampel tersebut representatif 

terhadap populasinya? 

3)  Dalam suatu penelitian diperbolehkan mengambil sampel, mengapa demikian? 

Contoh populasi dan sampel: 
Penelitian yang bertujuan Menganalisis faktor yang berhubungan dengan 
penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada karyawan PT. “X” 
Dapat Anda tentukan: 

1. Populasinya adalah semua karyawan di bagian Produksi pada PT “X” 
sejumlah 250 orang. 

2. Sampelnya adalah sebagian dari populasi yang terpilih sebagai sampel 
3. Besar Sampel adalah dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana 

telah dipelajari pada Modul Metodologi penelitian atau dari sumber 
literatur lainnya. 

4. Teknik pengambilan sampel atau bagaimana cara pengambilan 
sampelnya misalnya dengan menggunakan simple random sampling 
(macam –macam teknik pengambilan sampel dipelajari pada Modul 
Metodologi penelitian) 
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Ringkasan 
 

Objek dalam hal ini disebut variabel adalah sesuatu yang diselidiki pada kegiatan 

penelitian. Objek/variabel penelitian bisa bersifat kualitas maupun kuantitas. Objek 

penelitian kualitatif dapat berupa peristiwa alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, 

kendaraan. Berbentuk orang seperti perilaku, pendapat, pandangan penilaian, 

keadaan batin, atau proses (lembaga). Jenis objek penelitian dapat diperoleh dari 2 

jenis yaitu objek primer dan objek sekunder. Menetukan objek penelitian dengan 

jalan menulusuri, mencari dan menggali sumber pustaka maupun literatur primer. 

Salah satu yang ditelusuri adalah parameter yang sama, sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan. Pustaka yang memperkuat parameter itu dapat diperoleh dari tiga/ 

lebih sumber, baik dari majalah ilmiah atau jurnal internasional maupun nasional. 

Menentukan objek penelitian adalah menarik untuk diteliti, masalah yang baru, 

memiliki manfaat bagi peniliti maupun masyarakat, ada referensinya, dapat 

dikembangkan oleh peneliti berikutnya, dan mempertimbangkan dana penelitian 

serta waktu dalam melakukan penelitian.  

Subjek penelitian/populasi adalah segala sesuatu yang terdapat dalam dan 

melekat pada objek penelitian. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang 

memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Populasi penelitian merupakan 

seluruh subjek penelitian dari sesuatu penelitian, dimana setiap subjek secara 

otomatis adalah anggota populasi subjek penelitian. Sampel penelitian adalah 

sebagian dari populasi penelitian, pada sampel inilah akan dilakukan pengumpulan 

data. Data yang dihasilkan dari sampel lalu digeneralisasikan/inferensi untuk diambil 

kesimpulan.  

      Kegunaan Subyek/Informan Penelitian adalah 1) membantu proses secara cepat, 

teliti dan tetap. 2) Agar mendapatkan informasi yang lebih banyak 3) berguna dalam 

berbicara, bertukar pendapat serta perbandingan pada kejadian yang dilakukan pada 

subjek lain. Dalam menentukan subjek/ populasi penelitian dengan menggali 

informasi lebih awal. 
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Tes 2 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Objek penenlitian ada 2 jenis yaitu objek primer dan objek sekunder. Apa yang 

disebut dengan objek primer  

a. Objek yang diperoleh dari sumber pertama.  

b. Objek yang berasal dari sumber kedua. 

c. Gejala dalam kehidupan manusia tersebut dapat berbentuk tempat (place), 

orang, dan aktivitas (activity) 

d. Gejala dalam kehidupan manusia tersebut dapat berbentuk perilaku, 

pendapat, pandangan dan proses 
 

2)  Bagaimana caranya menentukan objek penelitian, yaitu 

a. Menulusuri, mencari dan menggali sumber pustaka maupun literature 

primer . 

b. Menarik diteliti, masalah  baru, memiliki manfaat, ada referensinya, dapat 

dikembangkan, dan mempertimbangkan dana dan waktu. 

c. Menentukan kata kunci berasal dari tujuan, berdasaran latar belakang 

penelitian 

d. Mencari dan menggali literature primer 

 

 

3)  Apakah yang dimaksud dengan subjek penelitian ? 

a. Segala sesuatu yang diperoleh dari sumber pertama. 

b. Segala sesuatu yang berasal dari sumber kedua. 

c. Segala sesuatu yang terdapat dalam dan melekat pada objek penelitian 

d. Segala sesuatu yang mempelajari seluruh objek secara langsung 

 

4)  Fungsi utama dari subjek penenlitian, kecuali yaitu  

a. Membantu proses secara cepat, teliti dan tetap. 

b. Mendapat informasi lebih banyak. 

c. Dapat dilakukan perbandingan kejadian pada subjek lain.  

d. Menentukan parameter, sebagai acuan dalam penelitian. 

 

5)  Subjek penelitian terbatas dan terjangkau sumber dayanya, maka studi populasi 

adalah seluruh objek secara langsung. Apabila subjek sangat banyak dan diluar 

jangkauan peneliti. Bagaimana menentukan populasinya? 

a. Seluruh objek 

b. Studi sampel  

c. Populasi penelitian 

d. Total  populasi 
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Topik3 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 
 

Pada topik 3 ini, kita akan membahas 3 pokok bahasan yaitu teknik pengumpulan data, 

pengolahan data dan analisis data, sedangkan bagaimana menyusun alat pengumpul 

datanya akan dibahas pada bab tersendiri yaitu bab 4. 

A. Teknik Pengumpulan data 

Pada Bab metode penelitian, teknik pengumpulan data merupakan hal yang tak 

kalah pentingnya untuk ditentukan pada saat penyusunan proposal. Dimana Anda 

perlu melakukan perencanaan dan mempersiapkan data penelitian dikumpulkan 

dengan cara apa.   

Penelitian dapat terbukti apabila data-data yang diperoleh akurat. Penelitian tidak 

harus berhasil yang terpenting dalam penelitian ini adalah kejujuran, dengan 

kejujuran data yang di kumpulkan akan memperoleh hasil kebenaran. Mengapa 

harus jujur, karena hasil penelitian yang Anda dapatkan akan digunakan sebagai 

dasar peneliti selanjutnya, yaitu sebagai referensi. 

Penelitian yang baik harus didasari oleh cara pengumpulan data yang baik pula. 

Data sangat menentukan kualitas dari penelitian.Kualitas data yang diperoleh 

tergantung dari cara pengumpulan data.  

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu : 

1. Wawancara 

2. Observasi 

3. Amgket/kuesioner 
4. Pengukuran langsung 

5. Pemeriksaan laboratorium 

 

1. WAWANCARA 

Teknik wawancara adalah mengumpulkan data dengan cara melakukan 

komunikasi dengan responden. Cara komunikasi tersebut dapat dilakukan 

dengan 2 (dua) teknik yaitu dengan memberikan kuesioner dan dengan cara 

wawancara. 
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Wawancara atau disebut juga interview merupakan proses penelitian  yaitu 

wawancara yang berfungsi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 

responden. Persyaratan yang harus terjalin dalam menjalankan proses 

wawancara adalah terjalinnya hubungan dan demokratis yang baik antara 

responden dengan peneliti. Ada dua bentuk wawancara yaitu  

a. Wawancara bebas 

Wawancara ini tidak mempunyai panduan wawancara, dan tidak dilakukan 

secara sistematis. Pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan tidak 

sistematis, sehingga topik wawancara bisa melompat-lompat dari topik satu 

ke topik lain, yang kadang-kadang tidak berhubungan. Wawancara ini lebih 

menjurus kepada wawancara bebas. Wawancara seperti ini cocok untuk 

penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam, dimana informasi-informasi tersebut sulit diperoleh dengan 

wawancara terpimpin. 

Contoh : penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengalaman seorang 

pemulung dalam melakukan pekerjaannya,pewancara/peneliti bertanya 

lebih mendalam tanpa membatasi pertanyaan – pertanyaan yang akan 

diajukan, pertanyaan bias berkembang tergantung jawaban- jawaban yang 

diberikan responden. 

b. Wawancara Terpimpin 

Wawancara terpimpin ini adalah wawancara yang dilakukan peneliti 

terhadap responden dengan menggunakan kerangka pertanyaan/ 

pedoman wawancara sebagai pedoman tanya jawab. Wawancara model 

seperti ini akan terbatas tidak mendapatkan informasi secara mendalam, 

akan tetapi pertanyaan yang diajukan oleh semua responden akan sama/ 

seragam. Hanya saja kekurangannya adalah pewawancara dibayang-

bayangi pertanyaan yang telah disusun sehingga sifatnya kaku, terlalu 

formal dan kurang fleksibel sehingga tidak dapat menggali informasi lain 

selain yang ada dalam lembar wawancara. 

C. Wawancara bebas terpimpin 

Merupakan kombinasi antara wawancara bebas dengan wawancara 

terpimpin. Pada wawancara seperti ini pewawancara sudah dilengkapi 
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dengan daftar pertanyaan berupa pedoman wawancara, namun 

demikian pewawancara mempunyai kebebasan untuk melakukan 

wawancara yang lebih mendalam sesuai dengan topik yang akan 

diteliti. 

 
 

2. OBSERVASI 

Teknik pengumpulan data secara observasi adalah data diperoleh dengan cara 

melihat dan mengamati lalu mancacat. Pengamatan yang dilakukan dapat 

dilakukan pada penelitian di laboratorium maupun penelitian di lapangan. 

Pengamatan yang dilakukan terhadap subjek sebagaimana apa adanya di 

lapangan atau dalam suatu percobaan. Observasi/ pengamatan tersebut sangat 

cocok untuk penelitian yang mengamati keterampilan, proses kerja, kondisi 

lapangan, suasana, perilaku, gejala alam dan lain-lain. Sebelum melakukan 

metode observasi dalam pengumpulan data  harus secara jelas diketahui apa 

yang ingin diamati. 

Beberapa jenis obervasi sebagai berikut: 

a. Observasi partisipatif 

Dalam teknik observasi partisipatif ini seorang pengamat (observer), benar-

benar ikut andil dalam kegiatan yang diamati. Dengan kata lain seorang 

pengamat tersebut ikut aktif dalam kegiatan yang diselidiki. Namun perlu 

diperhatikan pada saat observasi jangan sampai mereka (observee) tahu 

bahwa pengamat mengamatinya. Penelitian ini biasanya dilakukan dalam 

penelitian kualitatif. Biasanya digunakan dalam penelitian atropologi namun 

dalam bidang kesehatan juga banyak dipakai terutama terkait dengan 

perilaku kesehatan. Contoh  penelitian perilaku hidup bersih dan sehat, 

perilaku penggunaan jamban keluarga, pola makan dan lain-lain.  

b. Observasi Sistematik 

Pada observasi sistematik, dilakukan pengamatan terhadap suatu objek 

pengamatan dengan memakai lembar observasi yang  terstruktur atau 

kerangka dengan jelas, dimana di dalamnya berisikan komponen-komponen 

yang perlu diamati dan sudah dikelompokkan dalam kategori tertentu. 

Contoh penelitian tentang kualitas sarana air bersih yang digunakan oleh 
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masyarakat di suatu wilayah tertentu, pengamat menyusun pedoman 

observasi yang memuat komponen jenis sarana air bersih yang digunakan, 

jarak sumber air bersih dengan jamban keluarga, kebersihan air dan 

sebagainya. 

c. Observasi eksperimental 

Obsevasi jenis ini dilakukan secara terstuktur dan sistematik, dengan tujuan 

untuk mengetahui perubahan-perubahan, timbulnya suatu efek dari suatu 

perlakuan yang sengaja dibuat untuk diteliti. Pengamatan dilakukan dengan 

amat teliti dan dianalisis dengan kecermatan yang tinggi. Observasi ini pada 

umumnya dilakukan di laboratorium, klinik dan di lapangan. Contoh 

penelitian tentang perubahan tekstur ikan setalah pemberian larutan 

pengawet awet alami dari buah nanas dari berbagai konsentrasi. 

  
3.  PENYEBARAN ANGKET/KUESIONER 

Penyebaran angket adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

mengedarkan daftar pertanyaan berupa kuesioner  secara tertulis kepada 

subjek.  Subjek   diminta untuk mengisi daftar pertanyaan/ kuesinoer  yang 

sudah dipersiapkan secara tertulis. Pada metode angket ini tidak ada pertemuan 

langsung antara pengumpul data dengan subjek yang diteliti. Metode angket ini 

lebih cocok untuk populasi yang besar dan tersebar luas. Penyebaran angket 

biasanya melaui pos atau bisa langsung. Responden yang menjadi sasaran untuk 

metode angket ini adalah responden yang mempunyai kemampuan membaca 

dan menulis. 

Kelebihan metode angket : 

a. Dalam waktu singkat banyak data diperoleh  

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya 

c. Tidak terlalu mengganggu responden ( senggang ) 

d. Secara psikologis reponden tidak terpaksa 

Kekurangan metode angket : 

a. Lebih bersifat subyektif ( banyak harapan pribadi ) 

b. Timbul penafsiran berbeda-beda 

c. Tidak bisa untuk kelompok buta huruf 
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d. Kemacetan, pertanyaan tidak terjawab semua  

e. Sulit menyusun bahasa yang sederhana 

Contoh : penelitian tentang persepsi pasien terhadap pelayanan di poli umum 

Rumah Sakit X 

 

4. PENGUKURAN LANGSUNG 

Pengukuran  langsung  merupakan kegiatan  pengumpulan  data  dengan  cara 

menggunakan alat ukur yang sesuai dan sudah terstandar. Seperti penggunaan 

meteran, thermometer,  lux meter, hygrometer,  timbangan  dan  sebagainya. 

Alat-alat  ukur  yang  digunakan haruslah alat ukur yang sudah dikalibrasi. Contoh 

penelitian tentang kondisi fisik rumah pasien penderita Tuberkulosis Paru, 

dimana dibutuhkan pengukuran pencahayaan dengan lux meter, kelembaban 

ruangan tidur dengan hygrometer, suhu ruangan dengan alat thermometer. 

 

5. PEMERIKSAAN LABORATORIUM 

Pemeriksaan laboratorium juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data. 

Di bidang kesehatan banyak penelitian-penelitian yang melakukan pengukuran 

dengan pemeriksaan  laboratorium  seperti   pemeriksaan  kadar  zat  tertentu dalam  

darah, pemeriksaan komponen-komponen bahan makanan, komponen 

lingkungan dan sebagainya 

 

B. Pengolahan Data 

Setelah Anda mengumpulkan data, tahap selanjutnya adalah data tersebut dioalah. 

Pengolahan data bisa secara manual bisa juga dengan cara melalui perangkat 

komputer. Namun secara manual pada saat ini sudah jarang dilakukan, sudah 

ketinggalan jaman. Yang akan kita bahas disini adalah pegolahan data melalui 

komputer. 

Meskipun data diolah melalui komputer bukan berarti peran peneliti (pengolah 

data)sudah tidak ada, komputer hanya sebagai alat sehingga kita tidak dapat 

mengandalkan sepenuhnya kepada komputer. Bagaimana canggihnya program 

komputer pada akhirnya tergantung diri kita sendiri, begitupula dengan hasil 

pengolahan datanya tergantung pada kualitas data itu sendiri. Jika kualitas data 
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yang diolah jelek maka hasilnya pun akan jelek meskipun menggunakan komputer 

secanggih apapun. 

Pengolahan data adalah  serangkaian  kegiatan yang  dilakukan  terhadap  data, 

baik dengan cara mengelompokkan atau dengan menerapkan fungsi matematika, 

sehingga data siap dianalisis sesuai dengan jenis analisis yang direncanakan. 

 

Langkah-langkah dari manajemen data adalah : 

a. Editing 

Editing adalah kegiatan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang 

sudah dikumpulkan. Sebaiknya dilakukan di lapangan sesaat setelah data selesai 

dikumpulkan. Hal- hal yang perlu dicek adalah : 

a) Kelengkapan data 

Yaitu meneliti kembali apakah semua kuesioner sudah terisi secara lengkap. 

Jika ada yang belum diisi maka si pengumpul data harus mengisi kembali 

secara benar bahkan kalau perlu kembali lagi ke respondennya. 

Misalnya, dalam : Jumlah anak belum terisi, tapi ada data tentang nama-

nama anak responden, maka dapat diisi berapa jumlah anak. Tapi jika tidak 

ada datanya maka harus kembali menanyakan ke responden tentang jumlah 

datanya (tidak boleh diisi fiktif). 

b) Kejelasan data 

Yaitu meneliti kembali apakah tulisan dapat terbaca dengan jelas. Hal ini 

penting dilakukan karena bisa jadi orang yang mengumpulkan data berbeda 

dengan yang mengolah data 

c) Relevansi data 

Yaitu   meneliti   apakah   jawaban   yang   ditulis   relevan   dengan   

pertanyaan.   Jika pertanyaan adalah jumlah penghasilan tapi yang ditulis 

adalah jenis pekerjaan, maka jelas jawaban tidak relevan dengan pertanyaan 

d) Konsistensi data 

Yaitu melihat apakah jawaban dari beberapa pertanyaan yang berhubungan 

konsisten. Misal jika ada jawaban tidak punya kandang ternak dekat rumah, 

tapi pada jarak kandang dengan rumah tertulis 1 meter, ini artinya tidak 

konsisten. 
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b. Coding 

Coding yaitu merubah data yang dalam bentuk huruf menjadi data dalam bentuk 

angka. Ini khususnya dilakukan untuk data yang bersifat kategorik atau dilakukan 

pengelompokkan data terhadap data numerik. Coding ada yang dilakukan 

sebelum mengumpulkan data disebut precoding dan ada coding yang dilakukan 

setelah pengumpulan data yang disebut postcoding. 

Contoh: Untuk data kepadatan hunian rumah diberi kode: 

1  = memenuhi syarat   2 = tidak memenuhi syarat 

Atau misal dilakukan pengelompokkan data terhadap data numerik misal berat 

badan : 

1 = Kurus (jika berat badan <=40 kg) 

2 = Sedang (jika berat badan 41-59) 

3 = Gemuk (jika berata badan >=60kg) 

 

c. Entry/processing 

Yaitu kegiatan untuk memproses data sehingga data siap dianalisis. Untuk 

mengentry data selain manual maka dapat menggunakan program komputer. 

Banyak software komputer yang dapat digunakan untuk mengentry data yang 

salah satunya adalah dengan menggunakan SPSS for Windows. 

 

d. Cleanning 

Yaitu kegiatan untuk mengecek kembali data yang sudah dientry apakah sudah 

sesuai dengan jawaban yang ada di kuesioner. Beberapa hal yang dilihat 

dalam cleaning data adalah : 

a) Missing data 

Missing data yaitu melihat ada atau tidaknya data yang tidak terentry atau 

terlompati. Pada SPSS data missing ditandai dengan titik (.). Pada entry data 

tidak boleh ada data yang missing (kecuali missing karena ada lompatan/ 

missing yang disengaja). 

b) Variasi data 

Yaitu  melihat  apakah  variasi  data  yang  dimasukkan  sudah  benar.  Misal  

untuk pekerjaan hanya dikode 1 sampai 4, jika ada tertentry angka 6 berarti 
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variasi data salah 

c) Konsistensi data 

Yaitu melihat konsisten tidaknya data antara beberapa pertanyaan. Misal pada 

pertanyaan kepemilikan jamban leher angsa hanya ada 60 responden yang 

punya jamban leher angsa. Jika diberi pertanyaan lanjutan apakah jamban 

leher angsa dilengkapi septiktank? Jumlah responden yang punya septiktank 

40 dan yang tidak punya 15. Berarti ada sebanyak 5 responden yang hilang 

datanya, karena seharusnya jumlah responden yang menjawab punya/tidak 

punya septiktank juga 60. 

 

C. Analisis Data 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah pengolahan data adalah analisis data. 

Analisis data merupakan upaya untuk memberikan makna terhadap data yang 

sudah dikumpulkan dan diolah sehingga data tersebut dapat memberikan 

informasi. Data mentah tidak akan bisa memberikan informasi tanpa dilakukan 

kegiatan analisis terlebih dahulu.  

Analisis data tidak akan dengan sendirinya dapat memberikan informasi. Data 

yang sudah dianalisis harus dilakukan interpretasi terlebih dahulu, dan dilakukan 

penarikan kesimpulan.  Dalam  melakukan  analisis  data  dapat  dilakukan  secara  

sederhana  yaitu deskriptif dan dapat juga dengan cara melakukan inferensi dan 

generalisasi dari data. 

Hasil Analisis data akan maksimal,bila: 

1. Menguasai statistik 

Walaupun statistik bukan segalanya namun analisis akan  menjadi lebih tajam 

jika menguasai statistik. Karena statistik merupakan salah satu alat yang dapat 

digunakan untuk analisis data. 

2. Menguasai substansi dari data yang dianalisis 

Analisis  data  akan  tidak  bermakna  jika  substansi  dari  data  yang  dianalisis  

tidak dikuasai. Misal jika ingin menganalisis tentang faktor-faktor penyebab diare, 

maka penganalisis haruslah menguasai teori-teori yang berhubungan dengan 

penyakit diare. 
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3. Menguasai paket program statistik komputer 

Analisis akan lebih mudah dan lebih mendalam jika selain menguasai statistik dan 

substansi juga dapat menguasai paket program komputer yang dapat digunakan 

untuk analisis statistik. Kedalaman analisis data sangat tergantung pada jenis 

penelitian, jenis sampel, jenis data/ variabel dan asumsi kenormalan distribusi 

data. Untuk data yang berdistibusi normal maka uji statistik yang digunakan 

adalah uji statistik parametrik dan untuk data yang tidak berdistribusi normal 

maka uji statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik. 

Tujuan dilakukan analisis data adalah : 

a) Memperoleh gambaran masing-masing variabel yang diteliti 

b) Membandingkan dan menguji teori atau konsep dengan informasi yang 

ditemukan. 

c) Menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan 

d) Mencari penjelasan apakah konsep baru yang diuji berlaku umum 

atau hanya berlaku pada kondisi tertentu. 

Analisis data secara garis besar terbagi atas 3 yaitu : 

1. Analisis univariat 

Analisis univariat disebut juga dengan analisis deskriptif yaitu analisis yang 

menjelaskan secara rinci karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Untuk 

data kategori maka masing-masing variabel dideskripsikan dalam bentuk 

persentase. Sedangkan untuk data numerik maka masing-masing variabel dapat 

dideskripsikan berdasarkan ukuran tengahnya (mean, median, modus), ukuran 

sebarannya  (nilai  minimum,  nilai  maksimum, standar  deviasi,  varian dan  

inter kuartil range). 

contoh 

Tabel 3.1 Distribusi Frekuensi Sarana Ventilasi Kamar Kost 
RW 06 Kelurahan Pasirkaliki Kota Cimahi Tahun 2017 

No Kategori Frekuensi Persentase 

1 Tidak ada  18 24% 
2 Ada, luas <10% 23 31% 
3 Ada, luas >10% 33 45% 

Jumlah 74 100% 
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2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis untuk melihat hubungan antar dua variabel. 

Untuk analisis bivariat, maka terlebih dahulu dirumuskan hipotesis. Uji statistik 

dibedakan atas dua yaitu statistik parametrik dan statistik non parametrik. 

Statistik parametrik digunakan untuk variabel yang datanya berdistribusi 

normal, sedangkan uji statistik non parametrik digunakan untuk variabel yang 

datanya berdistribusi   tidak normal. Jenis uji statistik yang akan digunakan 

sangat tergantung pada skala data dari masing-masing variabel. Secara umum 

skala data dibedakan atas dua yaitu kategorik (skala nominal dan ordinal), dan 

numerik (skala interval dan rasio). 

Contoh 

Tabel 3.2 
HUBUNGAN HIGIENE PERORANGAN DENGAN KEJADIAN DEMAM TIFOID  

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KABUH TAHUN 2016 
 

Higiene 
Perorangan 

Demam Tifoid 
Jumlah 

Sakit Tidak Sakit 

Kurang Baik 26 (56%) 23(44%) 49(100%) 

Baik 9(15%) 52 (85%) 61 (100%) 

Jumlah  35 75 110 

 

3. Analisis Multivariat 

Analisis multivariat adalah menguji beberapa variabel secara bersama sama 

untuk mengentahui variabel yang paling signifikan. Ada beberapa uji multivariat 

yang sering digunakan yaitu anova (analysis of varian), regresi berganda 

(multiple) dan regresi logistik.  

Untuk menentukan uji analisis data yang Anda guakan  harus mempertimbangkan 

tujuan dari penelitian, hipotesis yang telah dirumuskan dan skala data dari variabel 

yang Anda teliti. 

Contoh pada tabel 3.3 hanya untuk memperlihatkan bahwa penentuan uji statistik yang 

dipilih untuk menganalisis data penelitian terkait erat dengan tujuan, hipotesi dan skala 

data dari pengukuran variabel. 

 

 

 

 



Seri-2 

 
 

35 
 

Tabel 3.3 Tujuan, hipotesi, skala pengukuran variabel dan analisis data 

Tujuan/hipotesis Skala pengukuran variabel Analisi data/uji statistik 

Untuk melihat ada tidaknya 
hubungan antara tingkat 
social ekonomi orang tua 
dengan tingkat kedisiplinan 
anak disekolah  

1.Tingkta social ekonomi = 
jumlah pendapatan bulanan 
orang tua(skala rasio) 
2.Tingkat disiplin 
anak=frekuensi anak tidak 
membuat PR yang diberikan 
guru dalam satu semester 
(skala rasio) 
 
1.Tingkat sosia 
ekonomi=tingkat pendapatan 
dikategorikan 
tingi,sedang,rendah (skala 
ordinal) 
2. Tingkat kedisiplinan 
anak=jumlah anak pada 
kategori disiplin dan tidak 
disiplin 
 

1. Uji statistic yang 
sesuai korelasi 
pearson 

 
 
 
 
 
 
 

2. Uji statistic yang 
coccok adalah chi 
squre 

Berikut ini adalah uji statistik yang dapat Anda pilih yang sesuai yang cocok 

dengan penelitian Anda. 

    Tabel 3.4  
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Tabel 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda juga dapat mengikuti Langkah langkah ini dalam menentukan uji statistik: 

a) Identifikasi variabelnya 

b) Identifikasi skala pengukuran variabel 

c) Tentukan jenis uji hipotesisnya 

d) Identifikasi jumlah kelompok 

e) Identifikasi pasangan atau tidak berpasangan 

f) Identifikasi persyararatan uji parametrik dan non parametrik 

 

Contoh: Hubungan antara kadar debu terhirup dengan faal paru tenaga kerja di       

Perusahaan “X” 

Tabel 3.6 Langkah-langkah kerja menentukan uji analisis 

No Langkah Jawaban Uji yang mungkin 

1 Mengidentifikasi variabel Kadar debu terhirup 
dan faal paru 

 

2 Mengidentifikasi skala pengukuran Kedua variabel 
termasuk skala rasio 

Uji t berpasangan,uji t 
tidak berpasangan, 
anova, pearson 

3 Menentukan jenis uji hipotesis Hipotesis korelasi Korelasi person 
product moment 

4 Apakah memenuhi syarat uji 
parametrik 

Ya (data berdistribusi 
normal) 
 
 
Tidak (data tidak 
berdistribusi normal) 

Korelasi person 
product moment 
(parametric) 
 
Uji korelasi Spaerman 
(non parametrik) 
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Dari uraian diatas terlihat bahwa salah satu yang perlu Anda pahami dalam menentukan 

analisis data adalah skala pengukuran daya yang diperoleh dari menilai variabel 

penelitian. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan macam perbedaan skala 

pengukuran  

 Nominal Ordinal Interval  Rasio 

Beda  X X X X 

Jenjang  - X X X 

Jarak/selisih - - X X 

Keliapatan/nol 

mutlak 

- - - x 

Contoh  Jenis kelamin Tingkat Suhu  Berat badan 

 

Latihan 
 

Untuk dapat memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah 

Latihan berikut! 

 
1) Jelaskan apa yang dimaksud pengumpulan data dengan teknik wawancara dan 

observasi? 

2) Jelaskan tahapan dalam proses pengolahan data? 

3) Pilihlah uji statistik yang tepat untuk penelitian yang bertujuan: 

a. Hubungan antara tingkat pedidikan dengan kepemilikan jamban keluarga. 

b. Perbedaan pengetahua dan sikap jumantik (juru pemantau jentik) sebelum 

dan sesuah pemberian pelatihan. 

c. Pengaruh pemberian konsentrasi ekstrak daun jeruk terhadap jumlah telur 

nyamuk pada ovitrap.  

   

Ringkasan 
 
  Data sangat menentukan kualitas dari penelitian. Kualitas data yang diperoleh 

tergantung dari cara pengumpulan data. Data dapat dilakukan dengan beberapa teknik 

antara lain wawancara, observasi, penyebaran angket/ kuesioner, pengukuran dan 

pemeriksaan laboratorium. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 
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sering digunakan dengan cara melakukan komunikasi dengan reponden.Dalam melukan 

wawancara dibutuhkan panduan wawancara yang berisi pertanyaan yang telah 

disusun.Ada bebera macam teknik wawancara yaitu wawancara bebas, wawancara 

terpimpin dan wawancara bebas terpimpin. 

Teknik pengumpulan data secara observasi adalah data yang diperoleh dengan 

cara melihat dan mengamati. Pengamatan yang dilakukan dapat dilakukan untuk 

penelitian di laboratorium maupun penelitian di lapangan. Observasi tersebut sangat 

cocok untuk penelitian yang mengamati keterampilan, proses kerja, kondisi lapangan, 

suasana, perilaku, gejala alam dan lain-lain. Ada beberapa macam teknik observasi yaitu 

obsevasi terstruktur,observasi tidak terstuktur dan observasi eksperimental. Teknik 

pengumpulan data yang lain berupa penyebaran angket,pengukuran langsung dan 

pemeriksaan laboratorium. 

Secara umum tahap-tahap pengolahan data antar lain, editing adalah memeriksa  

kelengkapan data terlebih dahulu,apakah data sesuai yang diharapkan. Coding adalah 

melakukan pengkodean data agar mudah dalam pengolahannya karena data sangat 

banyak macamnya. Tabulating adalah mengkelompokka data dalam suatu tabel 

menurut sifat-sifatnya atau menurut varibel penelitian. 

Setelah data dikumpulkan dan diolah selanjutnya dilakukan analisis data.Tahapan 

analisis data yaitu analisis univariat adalah setiap variabel di tampilkan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi untuk menggambarkan/ mendeskripsikan variabel. Analisis 

bivariat merupakan analisis untuk mengetahui hubungan dua variabel. Analisis 

multivariat adalah menanalisis beberpa varibel secara bersama untu melihat keretkatan 

antar variabel atau variabel mana yang paling signifikan. 

  

Tes 3 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar! 

 

1) Ada dua bentuk wawancara yaitu 

a. Wawancara bebas dan wawancara terpimpin 

b. Wawancara bebas dan Kuisioner 

c. Kuisioner dan wawancara terpimpin  

d. Check list dan rating scale 
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2) Teknik pengumpulan data dengan cara  melihat dan mengamati adalah 

a. Wawancara  

b. Observasi 

c. Kuisioner  

d. Check list  

 

3)   Persamaan pedoman wawancara terpimpin dan wawancara bebas adalah 

a. Hanya membutuhkan rencana umum tentang hal yang akan ditanyakan 

b. Setiap pertanyaan dalam pedoman diikuti dengan pilihan jawaban 

c. Sama sam mengaju pada tujuan diadakannya wawancara 

d. Keduanya menanyakan pendapat responden tentang topik yang diteliti 

 

4)  Dalam teknik wawancara sangan di anjurkan agar… 

a. Yakin bahwa responden mengerti setiap pertanyaan yang ditanyakan 

b. Menghindari pembicaraan singkat  sebelum memulai wawancara formal 

c. Mengecek ulang responden jika jawaban mereka tidak meyakinkan 

d. Menanyakan pertanyaan yang mengarah 

 

5) Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih uji statistik,kecuali 

a. Tujuan penelitian  

b. Hipotesis penelitian 

c. Skala data dari variabel 

d. Manfaat penelitian 
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Kunci Jawaban Tes  
 

Test Formatif 1 

1) A 

2) A 

3) C 

4) D 

5) B 

 

 

Test Formatif 2 

1) A 

2) A 

3) C 

4) D 

5) B 

 

.   

 

Test Formatif 3 

 

1) A 

2) B 

3) D 

4) C 

5) D 
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