
BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Pre Eksperimental. 

Penelitian jenis ini hasilnya merupakan variabel dependen bukan semata-mata 

dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dikarenakan tidak ada variabel 

kontrol dan sampel tidak dipilih secara randon (Sugiyono, 2011). Rancangan 

penelitian yang dipergunakan adalah The One-Group Pretest-Posttest Design. 

Dalam rancangan ini, peneliti memberikan perlakuan pada kelompok studi tetapi 

sebelumnya diukur atau dites dahulu (pretest) selanjutnya setelah perlakuan 

kelompok studi diukur atau ditest kembali (posttest). Bentuk rancangan penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut : 

Pretest Perlakuan Posttest 

01 X1 02 

03 X2 04 

 

Keterangan : 

01 : Pretest sebelum perlakuan menggunakan metode ceramah + media video 

X1 : Perlakuan dengan metode ceramah + media video 

02  : Posttest setelah perlakuan menggunakan metode ceramah + media video 

03 : Pretest sebelum perlakuan metode ceramah 

X2 : Perlakuan dengan metode ceramah 

04 : Posttest setelah perlakuan dengan metode ceramah 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Dawan Klod 

Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.  

2. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari – Juli 2018 mulai dari 

penyusunan proposal penelitian sampai dengan penyelesaian laporan 

penelitian. 

 

C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan menjadi subyek 

penelitian (Notoatmodjo, 2012a). Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek 

penelitian adalah pengetahuan dan tindakan siswa dan sebagai subjek penelitian 

atau responden adalah siswa kelas II dan III di SD Negeri 1 Dawan Klod yang 

menjadi sumber data penelitian.  

1. Jumlah dan besar sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas II dan III di SD Negeri 1 

Dawan Klod yang berjumlah 56 orang, kelas II sebanyak 27 orang dan kelas III 

sebanyak 29 orang. Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 44 orang di mana 

siswa yang dijadikan sampel dengan kriteria inklusi yaitu siswa kelas II dan III 

yang aktif bersekolah di SD Negeri 1 Dawan Klod dan hadir saat dilakukan 

penyuluhan sedangkan untuk kriteria eksklusi sampel yaitu siswa yang tidak bisa 

hadir saat penyuluhan dengan alasan sakit maupun izin. 

2. Teknik pengambilan sampel 

Dalam penelitian ini akan dibagi sampel penelitian menjadi 2 kelompok yaitu 

kelompok ceramah dan kelompok ceramah + video. Penentuan kedua kelompok 

tersebut akan dilakukan dengan cara Simple Random Sampling. Teknik ini 
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merupakan teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 

2011). Teknik random akan dilakukan dengan cara undian.  

 

 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan  

Jenis yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dan 

dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil 

kuisioner yang diisi oleh siswa sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan 

serta hasil lembar observasi untuk tindakan siswa.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau 

mengutip dari penelitian sebelumnya pada jurnal maupun dari buku-buku 

terkait dengan penelitian. Selain itu data-data dari sekolah seperti profil 

sekolah, daftar nama siswa. 

2. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang 

dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun cara yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data antara lain : 

a. Untuk mengukur pengetahuan siswa tentang CTPS dengan penyebaran 

kuisioner dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan promosi kesehatan 

menggunakan metode ceramah dan metode ceramah + video.  

b. Untuk mengukur tindakan siswa tentang CTPS dengan setiap siswa akan 

dinilai cara cuci tangan yang benar menggunakan lembar observasi yang 
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dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan promosi kesehatan menggunakan 

metode ceramah dan metode ceramah + video. 

3. Instrumen pengumpul data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

a. Kuisioner dengan 15 pernyataan tentang pengetahuan CTPS. Dalam 

penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah skala Guttman dengan 

opsi jawaban sebanyak dua butir yaitu benar dan salah. Jawaban benar 

diberikan skor satu sedangkan jawaban salah diberikan skor nol.  

b. Lembar observasi dengan skor dua jika benar melakukan dan skor nol jika 

salah.  

 

E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut (Santjaka, 2011): 

a. Editing (Penyuntingan Data) 

Tahap ini melakukan pemeriksaan data yang telah terkumpul kemudian 

disesuaikan dengan jawaban dan kelengkapan pengisian. Hasil kuisioner yang 

sudah dikumpulkan dilakukan penyuntingan (edit) terlebih dahulu.  

b. Coding 

Tahap ini memberikan tanda atau kode untuk memudahkan pengolahan data 

atau mengubah data dari bentuk kalimat atau huruf menjadi data angka atau 

bilangan. 
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c. Tabulasi 

Menyusun dan menghitung data kemudian hasil disajikan dalam bentuk tabel. 

Proses tabulasi dilakukan dengan cara manual dan bantuan komputer. 

d. Prosesing 

Tahapan pengolahan data dimulai dari proses entry (memasukkan) data, 

pemilihan jenis penyajian data. 

e. Pembersihan data (Data Cleaning) 

Setelah semua data dari responden selesai dimasukkan perlu dicek kembali 

untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan 

kemudian dilakukan pembetulan. 

2. Analisis data 

Analisis uji statistik yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis 

univariate dan analisis bivariate. Adapun analisis data yang digunakan sebagai 

berikut: 

a. Analisis univariate 

 Analisis univariate bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian, pada umumnya dalam analisis ini hanya 

menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel (Notoatmodjo, 

2012a). Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner untuk penilaian pengetahuan 

dan lembar observasi untuk penilaian tindakan.  

1) Pengetahuan 

 Penilaian kuisioner untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum dan 

sesudah mendapat perlakuan dengan  jumlah  pertanyaan sebanyak 15  item. 

Setiap item  jika menjawab “ya” maka diberikan skor satu dan “tidak” dengan 
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skor nol. Jumlah skor yaitu 15. Penilaian pengetahuan menggunakan rumus 

sturgges yaitu :  

Interval = 
 𝑔𝑔 −  𝑎ℎ𝑎ℎ 𝑎  

Interval = 
−

 

Interval = 5 

Kategori : 

0 – 5 : Kurang 

6 – 10 : Cukup 

11 – 15 : Baik 

2) Tindakan 

 Penilaian menggunakan lembar observasi untuk mengetahui tindakan siswa 

sebelum dan sesudah mendapat perlakuan dengan 7 item yang akan dinilai berupa 

cara cuci tangan yang benar. Setiap item jika “benar” maka diberikan skor dua 

dan “salah” dengan skor nol. Penilaian pengetahuan menggunakan rumus sturgges 

yaitu : 

Interval = 
 𝑔𝑔 −  𝑎ℎ𝑎ℎ 𝑎  

Interval = 
−

 

Interval = 7 

Kategori : 

0 – 7  : Melakukan dengan tidak benar 

8 – 14  : Melakukan dengan benar 
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b. Analisis bivariate 

Analisis bivariate dilakukan terhadap dua variabel meliputi variabel bebas   

dalam penelitian ini yaitu metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi 

video sedangkan variabel terikat yaitu pengetahuan dan tindakan tentang CTPS. 

Analisis ini akan dilakukan menggunakan program komputer. Sebelum pengujian 

terhadap kedua variabel dilakukan uji normalitas data untuk mengetahui data 

berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Uji Normalitas akan 

dilakukan dengan teknik Kolgomorov Smirnov. Hasil dari uji Normalitas 

ditentukan dengan melihat hasil signifikansi. Jika signifikansi yang diperoleh > 𝛼 

maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Begitu sebaliknya 

jika signifikansi yang diperoleh <  𝛼 maka sampel bukan berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal (Hastono & Sabri, 2011). 

Data yang telah diuji normalitas kemudian dianalisis lebih lanjut 

menggunakan uji statistik. Jika diperoleh sebaran data berdistribusi normal maka 

akan diuji menggunakan Uji Paired T-test. Jika diperoleh sebaran data tidak 

berdistribusi normal maka diuji menggunakan uji Wilcoxon. Interpretasi hasil dari 

uji yang dilakukan yaitu jika nilai p value < 0,05 maka hipotesis nol ditolak dan 

hipotesis alternatif diterima.  

 

 

 

 


