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Gambar 1 

Kerangka Konsep 

 

Adapun yang diteliti dalam penelitian ini yaitu perbedaan penggunaan metode 

ceramah dengan metode ceramah kombinasi media video terhadap pengetahuan 

dan tindakan CTPS di SD Negeri 1 Dawan Klod. Untuk mencapai perubahan 

perilaku, promosi kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya metode 

yang dipakai dan media. Dari beberapa metode yang ada dalam penelitian ini akan 

diteliti penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah dan media video. 
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Penggunaan metode dan media tersebut akan dilihat keefektifan dari segi 

peningkatan pengetahuan serta tindakan siswa tentang cuci tangan pakai sabun. 

Pengetahuan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor intenal antara lain umur, pendidikan dan cakrawala berpikir sedangkan 

faktor eksternal antara lain paparan media massa, sosial ekonomi, hubungan sosial 

dan pengalaman. Faktor-faktor tersebut tidak diteliti dalam penelitian ini.  

 

 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel penelitian 

Variabel adalah sifat yang diukur atau diamati yang nilainya bervariasi antara 

satu objek ke objek lainnya (Nasir, 2011). Adapun variabel dalam penelitian 

ini antara lain :  

a. Variabel bebas (variabel independen) 

Variabel bebas (variabel independen) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat) (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas 

adalah penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi 

media video. 

b. Variabel terikat (variabel dependen) 

Variabel terikat (variabel dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel tergantung adalah pengetahuan dan tindakan siswa tentang 

cuci tangan pakai sabun. 
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c. Variabel kontrol  

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

oleh faktor luar yang tidak diteliti (Nasir, 2011). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel kontrol adalah pendidikan. 

2. Hubungan antar variabel 
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Gambar 2 

Hubungan Antar Variabel 
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3. Definisi Operasional 

 

 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

 

No. Variabel Definisi Operasional 
Cara 

Pengukuran 
Skala 

1 Metode 

penyuluhan 

Metode yang digunakan 

untuk menyampaikan 

informasi terkait dengan 

CTPS. Metode yang 

dipakai adalah metode 

ceramah dibandingkan 

dengan metode ceramah 

kombinasi media video 

Observasi Nominal 

 

 

2 Pengetahuan Siswa sekolah dasar 

dapat memahami dan  

menjawab pertanyaan 

terkait pengertian, fungsi, 

manfaat, cara dan waktu 

untuk cuci tangan 

Kuisioner Interval 

3 Tindakan Siswa dapat melakukan 

langkah cuci tangan yang 

benar mulai dari 

menggosok telapak 

tangan, punggung 

tangan, sela-sela jari, 

gerakan mengunci, 

membersihkan kuku-

kuku jari, memutar ibu 

jari serta pergelangan 

tangan 

Lembar 

observasi 

Interval 
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C. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah  

1. Ada perbedaan secara signifikan penggunaan metode ceramah dengan metode 

ceramah kombinasi media video terhadap pengetahuan siswa. 

2. Ada perbedaan secara signifikan penggunaan metode ceramah dengan metode 

ceramah kombinasi media video terhadap tindakan siswa. 

 


