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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan Pada Kantor Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Jl. 

Melur No.103, Pekanbaru. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan bulan 

Desember 2016 sampai dengan bulan Mei 2017. 

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

3.2.1 jenis Penelitian 

 

 Jika dilihat berdasarkan tujuannya, penelitian ini dapat dikategorikan ke 

dalam penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2008;11) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui variabel mandiri 

baik saru variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. 

 Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif karena berusaha memberikan 

gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi program 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Tatanan Rumah Tangga oleh 

Dinas Kesehatan Pekanbaru (Studi kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap). 

Sehingga diharapkan akan memiliki gambaran yang jelas mengenai inti masalah 

dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. 
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3.2.2 Sumber Data 

 Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan 

bertujuan, maka data yang dikumpulkan relevan dengan permasalahan yang 

dihadapi. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis 

yaitu primer dan sekunder, yang sumbernya masing – masing sebagai berikut: 

a. Data Primer. 

 Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dan 

 sumber pertama atau aslinya dengan kata lain perolehan data melalui 

 kegiatan menulis secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan 

 data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

b. Data Sekunder. 

 Data sekunder adalah data - data dimana penulis memperoleh informasi, 

 keterangan - keterangan berasal dari dokumen, laporan dan arsip dari 

 pihak terkait. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi diartikan sebagai jumlah keseluruhan dari analisis yang ciri-

cirinya dapat diduga. Sugiyono (2005:90) mengemukakan bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

 Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh pegawai Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang berjumlah 22 Orang dan 
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pihak Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap yang berjumlah 23 Orang. Dan rumah 

tangga diwilayah kerja Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap sebanyak 23601 

Rumah tangga. 

3.3.2 Sampel 

 Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:91). Dalam melakukan teknik pengambilan 

sampel, peneliti menggunakan metode non probability dimana dalam teknik ini 

jumlah dan ukuran sampel disesuaikan dengan masalah dan tujuan dari penelitian. 

Spesifikasi metode non probability sampling yang digunakan peneliti adalah 

purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono,2012:96).  

Dalam penelitian untuk menarik sampel dengan menggunakan rumus slovin untuk 

memudahkan dalam pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya 

sampel dalam penelitian ini dapat dilihat rumus dibawah ini: 

n = 
N

1+N (e)2  

n = 
23601

1+23601 (10%)2  

n  = 
23601

1+23601 (0,01)
  

n = 
23601

1+236,01 
  

n = 
23601

237,01 
  

n = 99,58 

Keterangan Rumus: 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

e = Error 10% 
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n = 99 

Jadi, Sampel Rumah Tangga penelitian ini Berjumlah 99 Rumah Tangga. 

Tabel 3.1 

Data Jumlah Populasi dan Sampel 

No Keterangan Populasi Sampel 

 Pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru   

1 Seksi Pengembangan dan Penyebarluasan Informasi 

Kesehatan 

1 1 

2 Seksi Peran Serta Masyarakat 1 1 

 Pihak Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap   

3 Seksi Upaya Kesehatan Lingkungan 1 1 

4 Seksi Upaya Promosi Kesehatan 1 1 

5 Rumah Tangga di wilayah kerja Puskesmas 

Sidomulyo Rawat Inap 

23601 99 

 Jumlah 23605 103 

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi. 

 Observasi adalah suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang 

 terjadi di lapangan, sehingga penulis dapat melihat dari dekat gejala-gejala 

 yang ada di lapangan. Alat pengumpulan datanya disebut panduan 

 observasi. 

b. Wawancara. 

 Yaitu melakukan tanya jawab lisan antara peneliti dengan responden 

 secara langsung atau tatap muka dan mengajukan beberapa pertanyaan-

 pertanyaan yang ditujukan kepada responden yang terpilih dan dijadikan 
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 sampel sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam wawancara, alat 

 pengumpul datanya disebut pedoman wawancara. 

c. Angket atau Quesioner. 

 Yaitu mengadakan konsep pertanyaan atau daftar pertnyaan dan kemudian 

 disebarkan atau diajukan oleh pewawancara kepada para responden yang 

 terpilih sebagai sampel, dan selanjutnya responden dipersilahkan memilih 

 jawaban-jawaban sesuai dengan tujuan penelitian ini dan jawaban juga 

 dicatat oleh pewawancara. Alat pengumpul datanya juga disebut angket, 

 dan sumber datanya berupa orang atau dikenal dengan istilah responden. 

d. Dokumentasi. 

 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

 berupa catatan, transip, buku, surat kabar, majalah, prastasti, notulen rapat, 

 lengr agenda dan sebagainya. 

3.5 Teknik Analisa Data 

 Menurut Sugiyono (2012:207) analisis data adalah 

menggelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variable dari seluruh responden, menyajikan data tiap variable 

yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan dan membuat 

kesimpulan sehingga dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya 

dianalisa secara kualitatif. 

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris penelitian 

menggunakan analisa data secara deskriptif. Sehingga bisa menjelaskan atau 

menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Analisis implementasian 



45 
 

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

(Studi Kasus Puskesmas Sidomulyo Rawat Inap), kemudian data dituangkan 

kedalam bentuk Tabel-tabel dengan angka dan persentase untuk selanjutnya 

dianalisa dengan Analisis deskriptif diawali dengan pengumpulan data, penyajian 

data, analisa data, secara empiris dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Data 

yang diperoleh dari angket akan diamati dengan mengunakan rumus sebagai 

berikut: 

P = 
F

N
 × 100% 

  

Keterangan  

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Populasi 

Penentuan Kiteria penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi 4 kiteria 

penelitian yaitu: sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, tidak sesuai. Dengan 

mengacu kepada pendapat Suharsimi Arikunto (2006:77) adapun kiteria 

persentase tersebut sebagai berikut : 

1. Sesuai/Baik/Memberatkan/Selalu  : 76% -100%  

2. Cukup Sesuai/Baik/Memberatkan/Sering  : 56% - 75%  

3.Kurang Sesuai/Baik/Memberatkan/Kadang-kadang : 40% - 55% 

4. Tidak Sesuai/Baik/Memberatkan/Tidak Pernah  : 0 - 39% 

 


