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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik dengan menggunakan 

metode Cross Sectional. 

 

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu di Laboratorium RS Kamar Medika 

Mojokerto dan SD Bahrul Magfiroh. 

 

4.3. Populasi dan Sampel 

4.3.1. Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah total anak SD 

Bahrul Maghfiroh yang berjumlah 84 anak. 

4.3.2. Sampel 

Sampel diambil dari seluruh siswa yang tercatat di SD Bahrul Maghfiroh 

yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi sesuai dengan besar sampel yang 

ditentukan. 

4.3.3. Besar Sampel 

Besar sampel yang digunakan oleh peneliti adalah total sampel. Karena 

jumlah sampel kurang dari 100 orang. 
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4.3.4. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini adalah total sampling dengan memperhatikan kriteria 

inklusi dan kriteria eksklusi. Total sampling adalah bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2013). Alasan mengambil 

total sampling  karena jumlah populasi kurang dari 100 dijadikan sampel 

penelitian semuanya. Sampel yang diambil dari penilitian ini adalah 84 

anak 

4.3.5. Karakteristik Sampel Penelitian 

Kriteria Inklusi 

a. Semua anak SD Bahrul Magfiroh. 

Kriteria Eksklusi 

a. Siswa yang telah minum obat anti cacing 1 minggu sebelumnya. 

b. Siswa yang saat itu tidak hadir / sakit. 

c. Siswa yang berjanji mengikuti penelitian tapi membatalkan 

pengambilan sampel penelitian. 

 

4.3.6. Variabel Penelitian 

4.3.6.1. Variabel Independen 
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Variabel bebas yaitu variabel yang dapat mempengaruhi atau 

menentukan variabel lain. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah personal hygiene. 

 

4.3.6.2. Variabel Dependen 

Variabel tergantung merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

didapat dari variabel bebas. Variabel tergantung dalam penelitian 

ini adalah kejadian ascariasis. 

 

4.3.7. Definisi Operasional Variabel 

1. Personal hygiene dari sampel penelitian adalah upaya sampel dalam 

memelihara kebersihan diri yang meliputi kebersihan kulit, kebersihan 

rambut, kebersihan tangan dan kuku, kebersihan alas kaki, kebersihan alat 

pribadi. Data personal hygiene didapat menggunakan kuesioner yang 

diberikan kepada total sampel untuk diisi dan diberikan kembali kepada 

peneliti. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penilitian ini merupakan 

jenis kuesioner metode skala sikap dengan menggunakan 13 pertanyaan, 

siswa diharapkan menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban ya, 

kadang-kadang atau tidak pada lembar kuesioner yang telah diberikan. 

Untuk jawaban iya akan bernilai 2, untuk jawaban kadang-kadang akan 

bernilai 1, untuk jawaban tidak akan bernilai 0. Kuesioner personal hygiene 

akan dijumlah. Jika nilai poin 13-26 akan dikatakan baik, jika nilai poin 0-12 
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akan dikatakan buruk. Skala yang digunakan pada variabel ini adalah 

nominal. 

2. Kejadian Ascariasis pada sampel penelitian adalah sampel Siswa yang 

menderita Ascariasis dan tidak menderita Ascariasis. Data didapatkan 

melalui pemeriksaan diagnosis pasti yaitu pemeriksaan feses yang kemudian 

diamati menggunakan metode Flotation dan didampingi ahli parasitologi 

klinik. Dengan cara 10 gram feses diambil menggunakan lidi dimasukkan ke 

tabung baker glass yang sudah terisi 100 ml NaCl jenuh kemudian diaduk 

hingga larut. Bila terdapat serat-serat selulosa di saring menggunakan 

penyaring teh. Hasil saringan dituangkan ke dalam tabung reaksi. 

Disentrifugasi selama 10 menit. Permukaan sampel pada tabung reaksi 

diambil menggunakan jarum ose secara swab dan dioleskan pada object 

glass kemudian ditutup dengan menggunakan cover glass. Diamati dibawah 

mikroskop Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat dan dilakukan 

dokumentasi. Skala yang digunakan pada variabel ini adalah nominal.  

 

4.4. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan observasi. 

1. Kuesioner 

Kuesioner akan menggunakan 15 pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk dijawab sesuai dengan kondisi mereka sebagai sampel 

penelitian. Pertanyaan dalam kuesioner berupa personal hygiene dan 

mengenai keluarga mereka. Dalam kuesioner hanya dicantumkan inisial 
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identitas untuk menjamin kerahasiaan dan tidak menimbulkan penilaian 

yang subyektif. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penilitian ini 

merupakan jenis kuesioner metode skala sikap, yaitu siswa diharapkan 

menjawab pertanyaan dengan memilih jawaban ya, kadang-kadang atau 

tidak pada lembar kuesioner yang telah diberikan. Untuk jawaban iya akan 

bernilai 2, untuk jawaban kadang-kadang akan bernilai 1, untuk jawaban 

tidak akan bernilai 0. Kuesioner personal hygiene akan dijumlah. Jika nilai 

poin 13-26 akan dikatakan baik, jika nilai poin 0-12 akan dikatakan buruk. 

Beberapa pertanyaan pada lembar kuesioner tersebut adalah sebagi berikut: 

1. Apakah saudara mandi secara teratur? 

2. Apakah saudara mandi menggunakan sabun? 

3. Apakah saudara mengganti pakaian minimal 1 kali sehari? 

4. Apakah saudara menggunakan handuk sendiri? 

5. Apakah saudara mencuci rambut dengan sampo? 

6. Apakah saudara mencuci rambut minimal 2 kali seminggu? 

7. Apakah kuku saudara selalu bersih dan pendek? 

8. Apakah saudara mencuci tangan dengan sabun sebelum makan? 

9. Apakah saudara mencuci kaki sebelum tidur? 

10. Apakah saudara memotong kuku tangan dan kaki minimal 1 kali 

seminggu? 

11. Apakah saudara mencuci tangan setelah dari toilet? 

12. Apakah saudara menggunakan alas kaki (sepatu/sandal) ketika keluar 

rumah? 
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13. Apakah saudara menggunakan alat pribadi (baju,celana,sikat gigi) 

bergantian dengan teman? 

2. Metode pengumpulan sampel 

Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel feses: 

a. Pot feses 

b. Object glass 

c. Cover glass 

d. Handscoon 

e. Lidi 

f. Mikroskop 

g. Pipet tetes 

h. Tabung centrifuge 

i. Centrifuge 

j. Kertas label 

k. Rak tabung reaksi 

l. Masker 

m. Penyaring teh 

n. Baker glass 

Bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel feses: 

a. NaCl larutan jenuh 

b. 10 gram feses 

Pengumpulan sampel dilakukan secara langsung kepada seluruh siswa yang terinfeksi 

dan tidak terinfeksi A. lumbricoides dengan metode Flotation. cara mengambil 
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sediaan sampel feses 20-30 mg/feses padat atau 2-3 sendok makan tinja cair untuk 

dilihat dibawah mikroskop. 

4.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

4.5.1. Kuesioner 

Pengumpulan data dengan kuesioner dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut :  

1. Mempersiapkan surat izin penelitian yang akan disampaikan kepada 

pihak berkepentingan.  

2. Mempersiapkan alat instrument penelitian yang akan dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan 

menggunakan kuesioner langsung.  

3. Memastikan bahwa sampel bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian dengan memberikan surat persetujuan jika responden setuju 

dengan menjelaskan bahwa peneliti menjamin kerahasiaan dari data 

responden.  

4. Memberikan penjelasan tentang petunjuk pengisian kuesioner.  

5. Mendampingi responden pada waktu pengisian kuesioner dan 

memberi pengarahan.  

6. Setelah responden selesai mengisi, kuesioner dikumpulkan kembali 

kepada peneliti.  

7. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada responden atas kerjasama 

dan waktu yang disediakan. 
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Pot feses dimasukkan kedalam kantong plastik klip dan diberi label nama serta 

jam pengambilan feses ke dalam pot dari tiap santri dan disimpan untuk dibawa 

ke laboratorium 

Melakukan inform consent edukasi tentang tata cara pengambilan sampel. 

Setelah peserta menyetujui untuk pengambilan sampel. Peserta diberikan pot 

feses sebagai tempat penampung feses sehari sebelumnya dan akan diambil pada 

besok pagi harinya 

Pengambilan kuesioner pada anak SD Bahrul Maghfiroh dilakukan satu hari 

sebelum pengambilan sampel feses. Kuesioner berisi 13 pertanyaan mengenai 

personal hygiene yang diterapkan oleh para siswa. 

Hasil saringan dituangkan ke dalam tabung reaksi sampai pada permukaan 

tabung reaksi. Disentrifuge selama 10 menit. Setelah di sentrifuge permukaan 

sampel pada tabung diambil menggunakan ose secara swab dan dioleskan pada 

object glass, kemudian diamati dibawah mikroskop 

Bila terdapat serat-serat selulosa di saring menggunkan penyaring teh 

10 gram feses diambil menggunakan lidi dan dimasukkan kedalam larutan NaCl 

jenuh kemudian di aduk hingga larut 

100 ml NaCl jenuh dimasukkan ke dalam beker glass. 

4.5.2. Metode Flotation 

10 gram feses diambil menggunakan lidi dimasukkan ke tabung baker 

glass yang sudah terisi 100 ml NaCl jenuh kemudian diaduk hingga larut. 

Bila terdapat serat-serat selulosa di saring menggunakan penyaring teh. 

Hasil saringan dituangkan ke dalam tabung reaksi. Disentrifugasi selama 

10 menit. Permukaan sampel pada tabung reaksi diambil menggunakan 

jarum ose secara swab dan dioleskan pada object glass kemudian ditutup 

dengan menggunakan cover glass. Diamati dibawah mikroskop Seluruh 

data yang diperoleh kemudian dicatat dan dilakukan dokumentasi. 

4.6. Alur Penelitian 
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Gambar 4.1 

Alur Penelitian 

Pengambilan kuesioner pada siswa SD Bahrul Maghfiroh dilakukan satu hari 

sebelum pengambilan sampel feses. Kuesioner berisi 13 pertanyaan mengenai 

personal hygiene yang diterapkan oleh para siswa. Kuesioner dikumpulkan 

kembali dan memberi tahu kepada para siswa yang menjadi sampel penelitian. 

Melakukan inform consent dan edukasi tata cara pengambilan sampel. Siswa 

akan diberikan pot feses pada sore harinya dan dikumpulkan pada pagi hari 

selanjutnya. Sampel yang sudah berada di pot feses dimasukkan ke dalam plastik 

klip yang nantinya akan dikumpulkan secara kolektif dengan diberi identitas. 

Peneliti mengambil sample secara kolektif dan disimpan pada box. Sampel 

dibawa ke laboratorium. 10 gram feses diambil menggunakan lidi dimasukkan ke 

tabung baker glass yang sudah terisi 100 ml NaCl jenuh kemudian diaduk 

hingga larut. Bila terdapat serat-serat selulosa di saring menggunakan penyaring 

teh. Hasil saringan dituangkan ke dalam tabung reaksi. Disentrifugasi selama 10 

menit. Permukaan sampel pada tabung reaksi diambil menggunakan jarum ose 

secara swab dan dioleskan pada object glass kemudian ditutup dengan 
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menggunakan cover glass. Diamati dibawah mikroskop Seluruh data yang 

diperoleh kemudian dicatat dan dilakukan dokumentasi. 

 

4.7. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian antara hubungan personal 

hygiene  dan kejadian ascariasis adalah uji korelasi Spearman dengan bantuan 

program SPSS. Uji korelasi Spearman adalah alat uji statistic yang digunakan 

untuk menguji hipotesis asosiatif dua variable bila datanya berskala ordinal. Nilai 

korelasi Spearman berada diantata -1 sampai dengan 1. Bila nilai = 0, berarti 

tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independent dan 

dependen. Nilai = +1 berarti terdapat hubungan yang positif anatara variabel 

dependen dan independent. Nilai = -1 berarti terdapat hubungan yang negatif 

anatara variabel independent dan dependen.  

Menurut Sopiyudin Dahlan (2016) rumus untuk uji korelasi spearman adalah 

sebagai berikut : 

𝑅𝑠 = 1 −  
∑ 𝑑𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Keterangan : 

Rs : Besar efek (spearman) 

di  : selisih peringkat pasangan data ke i 

n     : banyak pasangan data 


