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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan personal 

hygiene dan sanitasi terhadap kejadian diare di Desa Mander Kecamatan 

Tambakboyo Kabupaten Tuban 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

       Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2020 di Desa Mander Kecamatan 

Tambakboyo Kabupaten Tuban 

4.3 Populasi dan Sampel 

4.3.1.Populasi 

       Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk di desa Mander  

4.3.2.Sampel 

       Sampel dalam penelitian ini adalah semua penderita diare yang berada di desa 

Mander yang memenuhi kriteria inklusi  

4.3.3.Besar sampel 

      Pada penelitian ini menguunakan rumus slovin yaitu :  

 Keterangan :  

 n : Jumlah sampel 

 N : Jumlah populasi  

 d : Batas toleransi kesalahan (0,05) 
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           Pada penelitian ini jumlah populasi (N) adalah 3677 orang, sedangkan batas 

tolerasi yang digunakan (d) adlaah 0,05. Dengan demikian dapat dihitung jumlah 

sampel minimal, yaitu  

    n = 3677/1 +3677 (0,05) 2 

    n = 360 responden 

      Jadi, besar sampel yang dibutuhkan dari hasil perhitungan adalah 360 

responden di Desa Mander Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban 

4.3.4.Teknik Pengambilan Sampel 

       Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling.  

4.3.5.Karakteristik Sampel Penelitian 

1. Kriteria inklusi : 

1. Bersedia menandatangani informed consent 

2. Mampu membaca dan menulis 

3. Mampu memahami dan mengisi kuisioner 

4. Semua usia, dengan penjelasan untuk anak-anak 

2. Kriteria eksklusi : 

1. Tidak sedang berada ditempat 

2. Pasien dengan kondisi yang tidak memungkinkan (masalah kognitif, 

lumpuh, dan lain lain) 

3. Pasien yang sebelumnya mengalami infeksi saluran pencernaan 

4. Memiliki gangguan penyerapan nutrisi/malabsorbsi 

5. Alergi makanan atau minuman tertentu 
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4.3.6.Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

1) Personal hygiene 

a. Cuci tangan 

2) Sanitasi 

a. Sarana penyediaan air bersih 

b. Kondisi jamban  

c. Pengelolaan sampah 

2. Variabel Terikat 

  Kejadian diare di Desa Mander Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban. 
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4.3.7.Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional 

 

 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil ukur Skala  

1. Diare Perubahan bentuk dan 

konsistensi tinja yang lembek 

sampai mencair dan 

bertambahnya frekuensi 

buang air besar yang lebih 

dari biasa, yaitu 3 kali atau 

lebih dalam sehari 

Kuesioner 

diare 

2 = Tidak 

diare 

1 = Diare 

Nominal 

 

2. Personal 

hygiene (cuci 

tangan 

dengan 

sabun)  

Upaya dalam 

mempertahankan kesehatan 

dan mencegah terjadinya 

penyebaran penyakit 

(WHO). Seperti cuci tangan 

dengan sabun 

Kuesioner 

Hygienitas 

nomor 1-6 

2 = Baik bila 

skor >50% 

(15-24) 

1= Buruk, 

bila skor 

<50% (4-14) 

Nominal  

3.  Sanitasi Penyediaan fasilitas dan 

pelayanan untuk 

mengamankan pembuangan 

dari urin dan feses manusia 

(WHO). Seperti Penyediaan 

air bersih, kondisi jamban, 

dan Pengelolaan sampah 

Kuesioner 

Sanitasi 

Nomor 1-14 

2 = Baik bila 

skor >50% 

(36-56) 

1= Buruk, 

bila skor 

<50% (14-

35) 

Nominal  

 

a. Penyedia

an air 

bersih 

Kondisi air minum yang 

dikonsumsi, dan berasal dari 

mana air sumber air yang 

digunakan 

Kuesioner 

Sanitasi 

Nomor 1-5 

2 = Baik bila 

skor >50% 

(13-20) 

1= Buruk, 

bila skor 

<50% (4-12) 

Nominal  

 

b. Kondisi 

jamban 

Kondisi dan ketersediaan 

fasilitas jamban 

Kuesioner 

Sanitasi 

Nomor 6-10  

2 = Baik bila 

skor >50% 

(13-20) 

1= Buruk, 

bila skor 

<50% (4-12) 

Nominal  

 

 

c. Pengelol

aan 

sampah  

Kondisi tempat pembuangan 

sampah. 

Kuesioner 

Sanitasi 

Nomor 11-

14 

2 = Baik bila 

skor >50% 

(11-16) 

1= Buruk, 

bila skor 

<50% (4-10) 

Nominal  
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4.4 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel n : 360 
➢ Kriteria eksklusi : 

1. Tidak sedang berada 

ditempat 

2. Pasien dengan kondisi 

yang tidak 

memungkinkan 

(masalah kognitif, 

lumpuh, dan lain lain) 

3. Pasien yang 

sebelumnya mengalami 

infeksi saluran 

pencernaan 

4. Memiliki gangguan 

penyerapan 

nutrisi/malabsorbsi 

5. Alergi makanan atau 

minuman tertentu 

 

➢ Kriteri  inklusi : 

1. Bersedia 

menandatangani 

informed consent. 

2. Mampu membaca dan 

menulis 

3. Mampu memahami 

dan mengisi 

kuesioner. 

4. Semua usia, dengan 

penjelasan untuk 

anak-anak 

 

Sampel n: 360 

Pengisian kuesioner 

Pengolahan dan Analisa Data 

Analisa Univariat dan  Bivariat menggunakan uji Chi Square 

jika syarat tidak terpenuhi menggunakan uji Fisher 

 

Populasi desa Mander 

N : 3677 
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4.5 Analisis data 

4.5.1 Analisis Univariat 

        Analisis univariat digunakan untuk mengetahui gambaran data yang 

dikumpulkan telah optimal untuk dipakai analisis berikutnya. Analisis ini meliputi 

distribusi frekuensi. 

4.5.2 Analisis Bivariat 

        Analisis ini menggunakan analisis dari variabel bebas yang diduga 

mempunyai hubungan dengan variabel terikat. Analisis bivariat bertujuan untuk 

melihat hubungan antara variabel terikat. Metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Chi square jika memenuhi syarat (expected count 

kurang dari 5, maksimal 20%), jika tidak memenuhi menggunakan uji Fisher. 

 

 


