
 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan menggunakan 

rancangan cross sectional, yaitu dengan cara pengumpulan data sekaligus 

pada suatu waktu dengan tujuan untuk mencari hubungan antara variabel 

independen (infeksi kecacingan) terhadap variabel dependen (personal 

hygiene dan status gizi (Notoatmodjo, 2010). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

 

Pengambilan data berupa tinggi badan, berat badan, kuesioner dan sampel 

feses yang dilakukan di SD Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Pemeriksaan sampel feses dilakukan 

di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. 

 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober – November 2015. 

 

 

 



32 
 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Notoatmodjo, 2010). 

Populasi target penelitian adalah  seluruh siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

yang memenuhi kriteria inklusi. Populasi terjangkau adalah siswa yang 

mengalami kecacingan di SD Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 

 

3.3.2 Sampel Penelitian 

 

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan subjek yang diteliti 

dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010). Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

dengan jumlah 74 siswa di SD Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada bulan Oktober 2015 yang 

memenuhi kriteria inklusi. 

 

3.3.2.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi sebagai berikut: 

a. Siswa SD dan orang tua yang bersedia mengikuti penelitian 

b. Siswa yang hadir saat pengukuran 

c. Siswa yang mengumpulkan feses 

d. Siswa yang 6 bulan terakhir tidak minum obat cacing 
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3.3.3 Teknik Sampling 

 

Teknik sampling adalah proses seleksi sampel yang digunakan dalam 

penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel yang akan 

mewakili keseluruhan populasi yang ada. Penelitian ini dilakukan di SD 

Negeri 1 Krawang Sari. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengambilan sampel secara total sampling. Sampel diambil dari populasi 

penelitian dengan sejumlah sampel yang ditemukan pada periode penelitian. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas (Variabel Independen) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah personal hygiene dan status 

gizi pada siswa di SD Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 

 

3.4.2 Variabel Terikat (Variabel Dependen) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah infeksi kecacingan di SD 

Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, Kecamatan Natar, Lampung 

Selatan. 

 

3.5 Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dari variabel yang telah disebutkan diatas bisa 

dijelaskan dalam tabel definisi sebagai berikut: 
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Tabel 2. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Alat Ukur Cara Ukur Skala Hasil Ukur 

 Variabel Independen 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Personal 

Hygiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 

gizi 

Kebersihan 

pribadi 

seorang 

individu yang 

sangat 

berpengaruh 

terhadap 

kesehatannya. 

 

 

 

 

Keadaan sehat 

individu atau 

kelompok 

yang 

ditentukan 

oleh derajat 

kebutuhan 

fisik akan 

energi dan zat-

zat lain yang 

diperoleh dari 

pangan dan 

makanan yang 

dampak 

fisiknya diukur 

secara 

antropometri 

Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbangan 

digital 

Microtoise 

Pertanyaan 

tertutup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antropometri 

Menggunakan 

Indeks Massa 

Tubuh 

(IMT/U) 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Baik = jika 

jawaban Ya 

≥ 75% 

(pertanyaan 

2-3 benar) 

 

Buruk = jika 

jawaban 

Tidak ≤ 75% 

(pertanyaan 

1 benar ) 

 

Kurus 

Normal 

Gemuk 

Sangat 

Gemuk 

berdasarkan 

tabel IMT/U 

usia 5-18 

tahun 

 Variabel Dependen 

2. 

 

 

 

 

Infeksi 

Cacing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infestasi 

parasit 

manusia dan 

hewan yang 

sifatnya 

merugikan 

dimana 

manusia 

merupakan 

hospes 

beberapa 

nematoda usus 

yang diantara 

sejumlah 

spesiesnya 

ditularkan 

melalui tanah. 

Mikroskop 

Object 

glass 

Cover glass 

Tabung 

NaCl jenuh 

 

 

 

 

Melihat telur 

cacing di 

mikroskop 

dengan metode 

apung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positif = 

ditemukan 

telur cacing 

pada feses 

anak 

 

Negatif = 

tidak 

ditemukan 

telur cacing 

pada feses 

anak 
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3.6 Pengumpulan Data 

 

3.6.1 Jenis Data  

 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Data 

primer meliputi data kuesioner, sampel feses dan pengukuran pada 

siswa di SD Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, Kecamatan 

Natar, Lampung Selatan. 

b. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah data jumlah 

siswa sekolah di SD Negeri Krawang Sari, Desa Talang Sawo, 

Kecamatan Natar, Lampung Selatan. 

 

 

3.6.2 Instrumen Penelitian 

 

a. Alat tulis 

Alat yang digunakan untuk mencatat, melaporkan hasil penelitian. 

Alat tersebut adalah pulpen, kertas, pensil dan komputer. 

b. Lembar identitas dan data responden  

Alat yang digunakan untuk mencatat data sosiodemografi dan hasil 

penelitian terhadap responden. 

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebelum dilakukan penelitian kepada responden, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan 

dengan mengukur korelasi antara masing-masing item pertanyaan 

dengan skor total menggunakan rumus korelasi Pearson product 
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moment (r), dengan ketentuan r hitung > r tabel, maka pertanyaan 

valid dan jika nilai r hitung < r tabel, maka pertanyaan tidak valid. 

 

Uji reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Dalam 

penelitian ini teknik untuk menghitung indeks reliabilitas yaitu 

menggunakan metode Cronbach Alpha dengan ketentuan jika r 

Cronbach’ Alpha > r tabel maka dinyatakan reliabel dan jika 

Cronbach’ Alpha < r tabel maka dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

Pengambilan data berupa identitas responden, kuesioner, pengukuran dan 

sampel feses. Pengambilan data dilaksanakan di SD Negeri Krawang Sari, 

Desa Talang Sawo, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada bulan 

September 2015 yang di tunjuk sebagai sampel. Adapun proses meliputi: 

a. Permohonan izin mengambil data pasien kepada manger Litbang 

b. Menentukan subjek penelitian sesuai dengan kriteria inklusi  

c. Penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian  

d. Informed Consent dan Pengisian form Informed Consent 

e. Pengisian kuisioner oleh responden 

f. Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan serta 

membagikan botol untuk sampel tinja 

g. Pengambilan tinja dan melakukan pemeriksaan tinja dengan metode 

apung yaitu dengan menggunakan NaCl jenuh 

h. Menganalisis data yang telah diperoleh  



37 
 

i. Melakukan uji statistik terhadap variabel yang diteliti dengan 

menggunakan perangkat lunak computer 

j. Membaca dan menginterprestasikan hasil uji statistik ke dalam 

kalimat. 

 

3.8 Cara Kerja 

 

Adapun cara kerja dari penelitian ini adalah: 

a. Tahap Persiapan 

1. Meregister data murid SD yang diambil sampel. 

2. Menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk penelitian seperti 

timbangan dewasa, microtoice dan kuisioner. 

3. Menyiapkan alat tulis untuk pencatatan hasil. 

b. Tahap penelitian 

1. Pengisian form Informed Consent 

2. Pengisian kuesioner oleh responden. 

3. Melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. 

4. Pengambilan data sampel feses murid untuk pemeriksaan cacing. 

5. Pemeriksaan feses dilakukan di laboratorium Parasitologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 

6. Hasil yang di dapat dicatat dengan membuat tabel data untuk 

mempermudah melihat hasil pemeriksaan.  
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c. Tahap Perhitungan 

Tahap ini dilakukan setelah diperoleh data tinggi badan, berat badan, 

kuisioner dan sampel feses. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan 

menggunakan Program SPSS pada komputer. 

 

3.8.1.1 Pengisian Kuesioner 

Lembar kuesioner dibagikan kepada responden oleh tim peneliti. Setelah 

lembar kuesioner di isi/jawab oleh responden, lembar tersebut 

dikembalikan kepada tim peneliti. 

 

3.8.1.2 Pemeriksaan Feses 

Pot feses dibagikan kepada responden sehari sebelum dilakukan 

pemeriksaan, kemudian pagi harinya dikumpulkan kembali lalu feses di 

bawa ke laboratorium. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan 

seseorang terinfeksi kecacingan atau tidak digunakan metode apung 

(floatation methode) dengan sampel feses. Berdasarkan WHO (2011), 

berikut ini adalah prosedur pemeriksaan feses: 

1. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroskop, 

kaca objek, penutup kaca objek, botol bermulut lebar 10 mL, aplikator 

yang terbuat dari kayu, kasa, cawan petri, etanol 95%, eter, larutan 

wilis (larutan natrium klorida), formaldehid 10%, tabung, jeli petrolum 

dan lilin. 
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2. Prosedur 

a. Pengambilan Spesimen 

Ambil kira-kira 100 g feses dalam wadah yang bersih dan kering 

tanpa pengawet. Wadah yang paling cocok adalah wadah yang 

bertutup ulir. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu feses jangan 

sampai terpapar udara dalam wadah tanpa penutup dan tidak boleh 

tercampur urin. Feses harus diperiksa dalam 1-4 jam setelah 

pengambilan.  

b. Pengiriman spesimen untuk pemeriksaan parasit 

Spesimen harus ditambahkan bahan pengawet sebelum dikirim 

untuk pemeriksaan. Pengawet dapat berupa formaldehid 10% 

untuk spesimen basah, larutan lugol iodin 0,5%, larutan fiksatif 

polvinil alkohol (PVA) dan larutan fiksatif tiomersal-iodin-

formaldehid (TIF) untuk spesimen basah. Feses yang diawetkan 

dengan larutan formaldehid 10% dicampurkan dengan 

perbandingan 1:3 dan ratakan campuran dengan batang pengaduk 

sampai homogen. Larutan formaldehid dapat mengawetkan telur 

dan kista parasit sampai jangka waktu yang tak terbatas bila wadah 

spesimen tertutup rapat.  

c. Pembuatan kaca objek bebas lemak 

1. Campurkan 10 mL etanol 95% dan 10 mL eter dalam satu 

tabung. 
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2. Tuang campuran tersebut ke dalam cawan petri. Selanjutnya, 

masukkan 30 penutup kaca objek, satu per satu lalu goyang-

goyangkan cawan dan diamkan selama 10 menit 

3. Angkat penutup kaca objek satu persatu, lalu keringkan dengan 

kasa 

4. Simpan dalam sebuah cawan petri yang kering  

d. Konsentrasi parasit 

1. Masukkan kira-kira 0,5 g spesimen feses ke dalam botol 

bermulut lebar. Tuangkan larutan willis ke dalam botol sampai 

batas 2,5 mL  

2. Lunakkan spesimen feses dengan aplikator dan campurkan 

larutan hingga merata. Selanjutnya, isi botol sampai penuh 

dengan larutan willis, suspensi harus benar-benar homogen. 

3. Letakkan penutup kaca objek dengan hati-hati diatas mulut 

botol. 

4. Pastikan bahwa penutup kaca objek bersentuhan dengan cairan, 

tanpa gelembung udara. Diamkan selama 10 menit. 

5. Angkat penutup kaca objek dengan hati-hati; setetes cairan 

harus tersisa pada penutup kaca objek tersebut. Letakkan 

penutup kaca objek diatas sebuah kaca objek dan amati 

dibawah mikroskop dengan objektif 10x sesegera mungkin 

karena preparat cepat mengering. Kalau tidak segera diperiksa, 

penutup kaca objek dilapisi dengan jeli petroleum dan lilin. 
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Gunakan pengatur fokus halus mikroskop untuk mengamati setiap 

objek dalam lapang pandang (telur-telur cenderung melekat pada 

penutup kaca objek dan tidak segera terlihat pada mikroskop). 

3. Hasil: 

a. Feses : Positif (+) ditemukan telur cacing 

1) Ascaris lumbricoides : bulat/oval, lapisan luar terdapat 

albuminoid bergerigi dan warnanya coklat, lapisan tengah 

berupa kitin serta lapisan dalam berupa membran vitellin. 

 

 

 

 

Gambar 9. Telur Ascaris lumbricoides (CDC, 2013a) 

2) Hookworm : oval, dinding luar (vitellin) tipis 

 

 

 

 

Gambar 10. Telur Hookworm (CDC, 2013b) 

3) Trichuris trichuria : berbentuk tempayan, pada kedua ujung 

terdapat operkulum, jernih dan menonjol 

 

 

 

 

Gambar 11. Telur Trichuris trichuria (CDC, 2013c) 

b. Feses : Negatif (-) tidak ditemukan telur cacing 
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3.8.1.3 Status Gizi 

Data status gizi diperoleh dengan menggunakan hasil pengukuran 

antropometri dengan tabel IMT/U berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia 2010 tentang Standar Antropometri 

Penilaian Status Gizi Anak: 

1. Berat Badan 

Diperoleh dengan cara penimbangan berat badan dengan 

menggunakan timbangan injak dengan ketelitian 0,1 Kg yang telah 

dikalibrasi. Pengukuran berat badan dilakukan tanpa menggunakan 

alas kaki dan pakaian seminimal mungkin. 

2. Tinggi Badan 

Tinggi badan dilakukan dengan menggunakan alat Microtoise, yaitu 

dengan memilih lantai yang rata dan tegak lurus dengan dinding 90 

derajat kemudian pita ditarik sampai tepat angka nol (0) lalu diujung 

pita dipaku pada tempat yang disediakan dengan kuat. 

 

3.9 Pengolahan dan Analisis Data 

3.9.1 Pengolahan Data 

 

Dalam melakukan analisis, data terlebih dahulu diolah dengan tujuan 

mengubah data informasi. Dalam statistik, informasi yang diperoleh 

dipergunakan untuk proses pengambilan keputusan terutama dalam 

pengujian hipotesis. Hidayat (2008) dalam proses pengolahan data 

terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh, diantaranya: 
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a. Editing  

Proses pemeriksaan data di lapangan sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang benar. 

b. Coding 

Pada tahap ini dilakukan merupakan tahap pemberian kode pada 

semua variabel agar mempermudah dalam pengolahan dan analisis 

data.  

c. Entry data 

Data entry adalah kegiatan memasukkan data yang telah 

dikumpulkan ke dalam master table atau base computer, kemudian 

membuat distribusi frekuensi sederhana atau bisa juga dengan 

membuat table kontigensi. 

d. Tabulating 

Data dikumpulkan dan dikelompokkan dalam bentuk tabel. 

Termasuk dalam kegiatan ini adalah memberikan skor terhadap 

item-item yang perlu diberi skor dan memberi kode terhadap item-

item yang diberi skor. 

e. Cleaning data 

Pembersihan data merupakan kegiatan pengecekan kembali data 

yang sudah dimasukkan apakah ada kesalahan atau tidak, sehingga 

data siap dianalisa. 
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3.9.2 Analisa Data 

Analisa statistik untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan 

program  Software statistik pada komputer dimana akan dilakukan dua 

macam analisa data, yaitu analisa univariat dan analisa bivariat. 

 

3.9.2.1 Analisa Univariat 

 

Analisa ini digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari variabel 

bebas  (personal hygiene dan status gizi) dan variabel terikat (infeksi 

kecacingan) (Dahlan, 2014). 

 

3.9.2.2 Analisa Bivariat 

 

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat hubungan 

antara variabel independen dan dependen yaitu dengan menggunakan uji 

statistik Chi Square dan uji alternatifnya adalah uji Fisher. Teknik analisa 

yang dilakukan yaitu dengan analisa Chi Square dengan menggunakan 

derajat kepercayaan 95% dengan α 5%, sehingga jika nilai p-value < 0,05 

maka hasil perhitungan statistik bermakna (signifikan) atau menunjukkan 

ada hubungan antara variabel dependen dan independen, dan apabila nilai 

p value > 0,05 maka hasil perhitungan statistik tidak bermakna atau tidak 

ada hubungan antara variabel dependen dan independen (Dahlan, 2014). 
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3.10 Alur Penelitian 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Survei Pendahuluan dan Pembuatan 
Proposal 

Seminar 
Proposal 

Mengunjungi tempat penelitian di SDN 
1 Krawangsari Natar

Menentukan sampel sesuai 
dengan kriteria inklusi 

Mengisi kuesioner dan memberikan botol 
tempat tinja kepada siswa berjumlah 74 orang

Mengambil sampel tinja serta terkumpul sampel tinja 
sebanyak 58 orang dan melakukan pengukuran tinggi 

badan dan berat badan didapatkan data 50 siswa

Sampel dibawa ke Laboratorium Parasitologi dan Mikrobilogi FK 
UNILA untuk pemeriksaan tinja dengan metode apung

Pengolahan data

Analisis data

Interprestasi hasil 
penelitian 
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3.11 Penyajian Data 

 

Hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. 

 

 

3.12 Etika Penelitian 

Penelitian ini telah melalui ethical clearance dengan nomor surat 

2697/UN26/8/DT/2015 dan pelaksanaan di lapangan dengan 

menggunakan informed consent. 


