
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah analitik observasional dengan 

metode pendekatan cross sectional yang merupakan penelitian untuk 

mempelajari dinamika kolerasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, 

dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data dalam waktu yang 

sama (Dahlan, 2009). Penelitian ini diambil pada suatu waktu di Kabupaten 

Pesisir Barat Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur untuk menilai faktor-

faktor apa sajakah yang berpengaruh dengan PHBS.  

 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1.  Lokasi 

Penelitian ini berlokasi di Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. 

3.2.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan 

Desember 2015. 
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3.3.Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

Polulasi target dari penelitian ini adalah semua warga di Desa 

Pekonmon Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat. Populasi sampel dari penelitian ini adalah sebagian perwakilan 

warga desa Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat 

sesuai kriteria inklusi dan ekslusi.  

Kriteria inklusi: 

1. Warga Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir 

Barat yang merupakan kepala keluarga. 

2. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini sampai akhir 

3. Berusia 20 sampai 50 tahun 

 

3.3.2. Jumlah sampel 

Adapun jumlah sampel yang akan diambil adalah menggunakan 

rumus (Dahlan, 2006): 

  (
  √      √         

     
)

 

 

 

n = Besar sampel 

Zα = Deviat baku alfa 

Zβ = Deviat baku beta 

P1 = Proporsi pada beresiko atau kasus 

Q1 = 1-P1 
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P2 = Proporsi pada kelompok tidak terpajan atau kontrol 

Q2 = 1-P2 

P = Proporsi total = 
     

 
 

Q = 1-P 

P1-P2 = Perbedaan proporsi minimal yang dianggap bermakna  

 

Proporsi merokok dengan pengetahuan kurang 40% (P1) dan proporsi 

merokok dengan pengetahuan baik 25% (P2) (Zaenabu, 2014). 

Dengan kepercayaan sebesar 95% atau tingkat kesalahan 5% dan 

perbedaan proporsi minimal yang dianggap bermakna adalah 25%. 

Kesalahan tipe I yaitu sebanyak 5% dan kesalahan tipe II yaitu 20%. 

Maka didapat jumlah sebesar: 

 

Diketahui bahwa: 

Kesalahan tipe I 5%, maka Zα = 1,96 

Kesalahan tipe II 20%, maka Zβ = 0,84 

P1= merokok dengan pengetahuan kurang = 
  

   
 = 0,4  

P2= merokok dengan pengetahuan baik = 
  

   
 = 0,25 

Q2 = 1-P2 = 1 - 0,25 = 0,75 

P1-P2 = Selisih proporsi minimal yang dianggap bermakna,  

 ditetapkan 0,2 

Dengan demikian: 

P1 = P2 + 0,2 = 0,25 + 0,2 = 0,45 

Q1 = 1-P1 = 1 - 0,45 = 0,55 
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P = (P1 + P2)/2 = (0,45 + 0,25)/2 = 0,35 

 

Q = 1-P = 1-0,35 = 0,65 

  (
  √      √         

     
)

 

 

 

  (
    √                  √                         

           
)

 

 

n = 87,2 dibulatkan menjadi 88 

 

Untuk menghindari terjadinya sampel yang drop out maka peneliti 

menambahkan 10% dari jumlah sampel keseluruhan. Sehingga jumlah 

keseluruhan sampel yang akan diambil adalah 97 orang. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa 

Pekonmon Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti 

memilih metode pengambilan sampel dengan consecutive sampling 

yaitu semua sampel yang ada dan memenuhi kriteria penelitian 

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah yang diperlukan 

terpenuhi. 

 

3.4. Variabel penelitian 

3.4.1. Variabel Independen  

Variabel independen penelitian ini yaitu faktor ekonomi, faktor 

pengetahuan dan faktor pendidikan. 
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3.4.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian yaitu PHBS pada masyarakat Desa 

Pekonmon Kecamatan Ngambur Pesisir Barat. 

 

3.5.Definisi Operasional 

 
Tabel 1.Definisi operasional 

Variabel Definisi Cara ukur Alat ukur Hasil ukur 
Skala 

ukur 

PHBS 

 

 

Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

pada kepala keluarga 

masyarakat 

berdasarkan 10 

indikator dari 

Depkes. 

Wawancara 

 

 

Kuesioner 

PHBS 

2 (Baik)= diatas cut 

off point 

 

1 (Kurang Baik)= 

dibawah  cut off 

point 

 

Cut off point 

berdasarkan uji 

statistik yag 

dilakukan, yaitu 

dengan nilai mean 

25,47. 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

Ekonomi 

Melihat hubungan 

pendapatan 

masyarakat dengan 

penerapan PHBS 

Wawancara Kuesioner  2= Cukup ( >= 

UMP, Rp. 

1.581.000,00) 

 

1= Kurang (< 

UMP, Rp. 

1.581.000,00) 

(SK PemProv, 

2014) 

Ordinal 

Faktor 

Pendidikan 

Tingakat pendidikan 

terakhir yang 

ditempuh oleh 

responden 

Wawancara Kuesioner  1= Dasar (SD, 

SMP)  

 

2= Tinggi (SMA, 

Diploma, 

Perguruan Tinggi) 

(UU RI No. 20 

tahun 2003 pasal 

17) 

 

Ordinal 

Faktor 

Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan 

pasien dalam 

menjalankan PHBS 

di kehidupan sehari-

hari. 

Wawancara Kuesioner  2 (Baik)= diatas cut 

off point 

 

1 (Kurang  Baik)= 

dibawah cut off 

point 

 

Cut off point 

berdasarkan uji 

Ordinal 
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statistik yag 

dilakukan, yaitu 

dengan nilai mean 

37.74 

 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1.  Data Primer 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data. Data 

primer yaitu berupa data tingkat pendidikan, pengetahuan, ekonomi dan 

PHBS dan dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan 

kuesioner. 

 

3.6.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah jumlah populasi masyarakat Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat yang didapatkan peneliti melalui lurah 

setempat. 

 

3.7.   Instrumen Penelitian 

Instrumen yang telah digunakan adalah lembar kuisioner (daftar pertanyaan) 

dan form pengisian data identitas. Pertanyaan dibuat berdasarkan variabel-

variabel yang akan diukur yang terdapat pada kerangka konsep penelitian 

yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku 

hidup sehat pada masyarakat Desa Pekonmon Kecamatan Ngambur 

Kabupaten Pesisir Barat. Alat tulis juga digunakan dalam penelitian ini demi 

membantu pengisian kuesioner oleh sampel. Form digunakan untuk 
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pengisian data pribadi sampel. Informed consent telah diberi bersamaan 

dengan kuesioner tersebut yang menjelaskan tujuan dilakukan penelitian. 

Pengisian kuesioner oleh masyarakat telah dilakukan secara langsung, 

sambil diperhatikan peneliti untuk memastikan tidak ada kecurangan yang 

berlaku. Data yang diperoleh dianalisis, setelah kuesioner dikembalikan 

oleh masyarakat kepada peneliti.  

 

3.8.  Metode Kuesioner dan Observasi 

3.8.1. Alat dan Bahan yang di perlukan 

a. Kuesioner 

b. Alat tulis 

c. Form pengisian data identitas  

 

3.9.  Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diolah 

menggunakan program komputer, kemudian dianalisis sebagai berikut:  

1. Analisis Univariat 

Analisa ini digunakan untuk mendeskripsikan variabel bebas dan 

terikat yang bertujuan untuk melihat variasi masing-masing variabel 

tersebut.  

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan 

menggunakan uji statistik: Uji statistik yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah Uji Chi Square dengan α=0,05. Apabila syarat-

syarat penggunaan Uji Chi Square tidak terpenuhi maka akan 

dilakukan uji alternatif yaitu Uji Fisher exact atau Kolmorgorov 

Smirnov (Dahlan, 2006). 

 

3.10. Etika Penelitian  

Penetilian ini telah mendapat surat kelayakan etik penelitian dari Komisi 

Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 

dengan surat keterangan lolos kaji etik dan informed consent. 

 

 


