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BAB IV 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan 

rancangan penelitian case control (kasus kontrol) yang akan meneliti hubungan antara 

kasus dengan faktor risiko (Swarjana, 2012). 

4.2 Populasi, Besar Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

4.2.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok kasus dan 

kelompok kontrol yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sawahan. Kelompok kasus 

yang dimaksud adalah unit rumah dari penderita tuberkulosis dengan BTA positif 

dengan usia 15 tahun ke atas. Sementara Kelompok kontrol yang dimaksud adalah 

unit rumah dari bukan penderita tuberkulosis yang berusia 15 tahun ke atas. 

4.2.2 Besar Sampel 

Menurut Charan & Biswas (2013), rumus yang dipakai untuk kalkulasi besar 

sampel di penelitian hubungan antara dua populasi dengan data kuantitatif adalah 

sebagai berikut: 

 

n   = 

 

n   = jumlah sampel 

Zα/2   = untuk tingkat kemaknaan 0,05 = 1,96 

Zβ   = untuk power sebesar 80% = 0,84 

P  = prevalensi tuberkulosis = 0,1 

2( Zα/2 + Zβ )2 P(1 - P) 

( P1 - P2 )2 
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P1 - P2 = selisih proporsi = 0,21 

Berdasarkan rumus sampel di atas, maka besar sampel dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 

n = 

        

n = 32 

Maka sampel yang dibutuhkan adalah 32 dari kelompok kasus dan 32 dari 

kelompok kontrol 

4.2.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel simple random 

sampling yaitu semua populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

sampel dengan cara undian atau randomisasi komputer (Elfil & Negida, 2017). 

Yang termasuk kriteria inklusi kelompok kasus adalah: 

1. Rumah pasien penderita tuberkulosis paru yang terdata di wilayah kerja 

Puskesmas Sawahan Kota Surabaya antara Januari 2018-Juni 2019. 

Sedangkan yang termasuk kriteria inklusi dari kelompok kontrol adalah: 

1. Rumah warga di sekitar rumah penderita tuberkulosis paru yang berjarak 

maksimal 3 rumah dan masih di dalam wilayah kerja Puskesmas Sawahan Kota 

Surabaya. 

2. Tidak menderita batuk dan penurunan berat badan selama 2 minggu terakhir. 

Yang termasuk kriteria eksklusi adalah: 

1. Tidak bersedia menjadi sampel penelitian. 

2( 1,96 + 0,84 )2 0,1(1 – 0,1) 

( 0,21 )2 
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4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

• Jenis lantai 

• Jendela 

• Ventilasi 

• Kelembaban 

• Suhu 

• Pencahayaan 

• Kepadatan hunian 

4.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 
No. Variabel Definisi Satuan Kategori Skala  

1. Keberadaan 
Jendela 

Keberadaan jendela di 
kamar tidur untuk 
ventilasi. 

- 

1. Ada dan 
berfungsi 

atau 
2. Tidak ada / ada 
tapi tidak 
berfungsi 

Nominal 

2. 
Kebiasaan 
Membuka 
Jendela 

Kebiasaan penghuni 
rumah untuk membuka 
jendela di siang hari. 

- 
1. Ya 

atau 
2. Tidak 

Nominal 

3. Ventilasi 

Rasio antara luas 
ventilasi dan luas lantai. 
Diukur di mana 
penghuni menghabiskan 
sebagian waktunya 
dengan menggunakan 
rol meter.  

% 
(persen) 

1. > 10% luas 
bangunan 
(memenuhi 
syarat) 

atau 
2. < 10% luas 
bangunan (tidak 
memenuhi syarat) 

Nominal 

4. Kelembaban 

Banyaknya uap air yang 
terkandung di dalam 
ruangan. Diukur di 
mana penghuni 
menghabiskan sebagian 
waktunya dengan 
menggunakan 
hygrometer pada siang 

%RH 
(persen 
relative 

humidity) 

1. 40-70%RH 
(memenuhi 
syarat) 

atau 
2. <40%RH & 
>70%RH (tidak 
memenuhi syarat) 

Nominal 
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hari antara jam 10.00-
14.00 WIB pada bulan 
Maret 2019 hingga Juli 
2019. Diukur 3 kali, 
lalu dirata-rata. 

5. Suhu 

Temperatur udara 
dalam ruangan. Diukur 
di mana penghuni 
menghabiskan sebagian 
waktunya dengan 
menggunakan 
termometer pada siang 
hari antara jam 10.00-
14.00 WIB pada bulan 
Maret 2019 hingga Juli 
2019. Diukur 3 kali, 
lalu dirata-rata. 

oC 
(celsius) 

1. 18oC-30oC 
(memenuhi 
syarat) 

atau 
2. <18oC & >30oC 
(tidak memenuhi 
syarat) 

Nominal 

6. Pencahayaan 

Intensitas cahaya yang 
berasal dari sinar 
matahari. Diukur di 
mana penguni 
menghabiskan sebagian 
waktunya di rumah 
dengan menggunakan 
luxmeter pada siang 
hari antara jam 10.00-
14.00 WIB. Diukur 3 
kali, lalu dirata-rata. 

Lux 

1. >60 Lux 
(memenuhi 
syarat) 

atau 
2. <60 Lux (tidak 
memenuhi syarat) 

Nominal 

7. Kepadatan 
Hunian 

Perbandingan jumlah 
penghuni rumah dengan 
luas rumah. 

- 

1. >8m2/orang 
(memenuhi 
syarat) 

atau 
2. <8m2/orang 
(tidak memenuhi 
syarat) 

Nominal 

4.4 Unit Penelitian 

Bahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah unit rumah dari 

sampel kelompok kasus dan kelompok kontrol. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang dipakai untuk penelitian ini adalah rol meter untuk 

mengukur luas ventilasi dan luas lantai, hygrometer untuk mengukur kelembaban 

ruangan, dan luxmeter untuk mengukur intensitas cahaya yang masuk ke dalam 
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ruangan. Penelitian ini juga dilengkapi dengan kuisioner ini untuk mendapatkan 

informasi sampel melalui wawancara. 

Berikut spesifikasi rol meter: 

• Merk : HIOSHI HRM 011-A 

• Satuan : meter 

• Range : 0-3 meter 

• Ketelitian : 0,5 mm 

• Dimensi : 92 x 43 x 20 mm 

Berikut spesifikasi hygrometer dan termometer: 

• Merk : HTC-2 

• Satuan : oC (celsius) & oF (fahrenheit) (termometer), %RH (persen Relative 

Humidity) (hygrometer) 

• Range : -50°C ~70°C / -58°F~158°F (termometer), 10%~99%RH (hygrometer) 

• Akurasi : ± 0.1°C / 1.8°F (termometer) dan ± 5%RH (hygrometer)  

• Ketelitian : 0.1°C (0.2°F) untuk termometer dan 1% untuk hygrometer 

• Dimensi : 105 x 97 x 23 mm 

Berikut spesifikasi lux meter: 

• Merk  : FUYI LX-1010B 

• Satuan  : Lux 

• Range  : 0-50.000 Lux 

• Akurasi  : ≤10.000 Lux: ± 4%, ≥10.000 Lux: ±5% 

• Sampling rate : 0,4 detik 

• Dimensi  : 230 x 72 x 30mm (badan), 106 x 57 x 26 mm (penangkap 

cahaya) 
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4.6 Lokasi dan Waktu Peneltian 

4.6.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sawahan Kota 

Surabaya, yaitu Kelurahan Petemon dan Kelurahan Sawahan, Kecamatan Sawahan, 

Kota Surabaya. 

4.6.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dikerajakan dalam rentang waktu antara bulan Maret 2019 

hingga Juni 2019. 

4.7 Prosedur Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini menggunakan data kondisi fisik rumah pasien 

tuberkulosis BTA positif dan bukan penderita tuberkulosis yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Sawahan selama 1 Januari 2018 - 30 Juni 2019. Sampel diambil dari 

penghitungan besar sampel sejumlah 32 kelompok kasus dan 32 kelompok kontrol dari 

populasi pasien tuberkulosis yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi. Data yang 

diambil pada unit rumah sampel meliputi, jenis lantai, jendela, ventilasi, pencahayaan, 

kelembaban, dan kepadatan hunian. 

4.8 Cara Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh dari survey akan diolah dan dianalisis secara analitik 

menggunakan aplikasi SPSS. 
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