
BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran umum SD Negeri 1 Dawan Klod 

a. Identitas sekolah 

SD Negeri 1 Dawan Klod berlokasi di Jalan Sawo Kabeh, Dusun Dlod Buug, 

Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang berdiri sejak 

tanggal 27 Agustus 1920 dengan status sekolah negeri dan merupakan SD inti. 

Sekolah ini sudah terakreditasi A dengan surat keputusan No. 431/BAP-

SM/LL/2017 dan memiliki jumlah rombongan belajar sebanyak 6 rombel. Luas 

lahan keseluruhan sekolah yaitu 2.662 m
2
 dengan luas halaman sekitar 2.000 m

2
 

dan luas bangunan sekitar 662 m
2
.  

b. Identitas Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah SD Negeri 1 Dawan Klod adalah Ida Bagus Made Dwisana, 

S.Pd.  Beliau lahir di Negara, 20 Nopember 1959. Pendidikan terakhir yaitu S1 

IKIP tamat pada 28 Agustus 2015. Adapun diklat yang pernah diikuti antara lain 

tingkat nasional berupa tutor peqip, pengembangan profesi guru, tingkat provinsi 

berupa penguatan Kepsek dan tingkat kabupaten berupa pengembangan 

kurikulum.  

c. Jumlah siswa 

Jumlah siswa di SD Negeri 1 Dawan Klod berjumlah 145 orang dengan 

rincian jumlah siswa dari kelas I – VI yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 2  

Jumlah Siswa di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

No. Kelas 
Jumlah Siswa Tahun 2017/2018 

Laki-laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (orang) 

1 I 14 6 20 

2 II 20 7 27 

3 III 10 19 29 

4 IV 12 10 22 

5 V 10 12 22 

6 VI 18 7 25 

Jumlah  84 61 145 

Sumber : Profil Sekolah SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

d. Jumlah guru 

Jumlah guru di SD Negeri 1 Dawan Klod sebanyak 9 orang diantaranya 

meliputi : 

Tabel 3 

Jumlah Guru di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

No. Status Kepegawaian 
Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

1 Kepala Sekolah 1 - 1 

2 Guru Kelas 1 5 6 

3 Guru Pendidikan Agama Hindu - 1 1 

4 Guru Penjas 1 - 1 

Jumlah Guru 3 6 9 

Sumber : Profil Sekolah SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

e. Jumlah guru dan pegawai 

Jumlah guru dan pegawai di SD Negeri 1 Dawan Klod sebanyak 11 orang 

yang meliputi :  
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Tabel 4 

Jumlah Guru dan Pegawai di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

No. Uraian 
Laki-laki 

(orang) 

Perempuan 

(orang) 

Jumlah 

(orang) 

1 Kepala Sekolah (PNS) 1 - 1 

2 Guru Tetap (PNS) 2 6 8 

3 Pegawai TU Kontrak Daerah - 2 2 

4 Pengabdian TU - - - 

Jumlah Guru 3 8 11 

Sumber : Profil Sekolah SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

2. Karakteristik responden 

a. Kelas responden 

 

Tabel 5 

Distribusi Responden Berdasarkan Kelas di SD Negeri 1 Dawan Klod 

Tahun 2018 

 

No Kelas 

Kelompok 
Total 

Ceramah Ceramah + Video 

n % n % n % 

1 II (Dua) 11 50 12 54,5 23 52,3 

2 III (Tiga) 11 50 10 45,5 21 47,7 

Total 22 100 22 100 44 100 

 

 

Berdasarkan pada tabel 5 menunjukkan hasil bahwa jumlah siswa dalam kelas 

pada kelompok ceramah antara kelas II dan III adalah sama dengan jumlah 11 

orang (50%). Pada kelompok ceramah + video, jumlah siswa paling banyak 

berada di kelas II dengan jumlah 12 orang (54,5%) sedangkan kelas III dengan 

jumlah 10 orang (45,5%). 
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b. Umur responden 

Tabel 6 

Distribusi Responden Berdasarkan Umur di SD Negeri 1 Dawan Klod  

Tahun 2018 

 

No Umur 

Kelompok 
Total 

Ceramah Ceramah + Video 

n % n % n % 

1 6 tahun 1 4,5 0 0 1 2,3 

2 8 tahun 10 45,5 12 54,5 22 50,0 

3 9 tahun 9 40,9 8 36,4 17 38,6 

4 10 tahun 2 9,1 2 9,1 4 9,1 

Total 22 100 22 100 44 100 

 

 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan hasil bahwa umur responden pada 

kelompok ceramah paling banyak adalah pada umur 8 tahun sebanyak 10 orang 

(45,5%) dan yang paling sedikit pada umur 6 tahun sebanyak 1 orang (4,5%). 

Pada kelompok ceramah + video, umur responden paling banyak pada umur 8 

tahun sebanyak 12 orang (54,5%) dan paling sedikit berada pada umur 10 tahun 

sebanyak 2 orang (9,1%). 

c. Jenis kelamin responden 

 

Tabel 7 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin di SD Negeri 1 Dawan Klod 

Tahun 2018 

 

No Jenis Kelamin 

Kelompok 
Total 

Ceramah Ceramah + Video 

n % n % n % 

1 Laki-Laki 14 63,6 12 54,5 26 59,1 

2 Perempuan 8 36,4 10 45,5 18 40,9 

Total 22 100 22 100 44 100 
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Berdasarkan tabel 7 menunjukkan hasil bahwa jenis kelamin responden pada 

kelompok ceramah paling banyak adalah laki-laki sebanyak 14 orang (63,6%) dan 

yang paling sedikit pada perempuan sebanyak 8 orang (36,4%). Pada kelompok 

ceramah + video, jenis kelamin responden paling banyak adalah laki-laki 

sebanyak 12 orang (54,5%) dan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 10 

orang (45,5%). 

 

3. Hasil analisis data 

a. Analisis univariat 

1) Pengetahuan siswa pada Kelompok Ceramah 

 

Tabel 8 

Pengetahuan CTPS Siswa Pada Kelompok Ceramah di SD Negeri 1 Dawan Klod 

Tahun 2018 

 

No Pengetahuan 
Pre test Posttest 

n % n % 

1 Baik 11 50 14 63,6 

2 Cukup 11 50 8 36,4 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Total  22 100 22 100 

 

 

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan hasil bahwa pada kelompok 

ceramah siswa yang memiliki pengetahuan baik pada saat pretest sebanyak 11 

orang (50%) dan setelah dilakukan posttest bertambah menjadi 14 orang (63,6%) 

sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan cukup pada saat pretest sebanyak 11 

orang (50%) dan pada saat posttest berkurang menjadi 8 orang (36,4%). Untuk 
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siswa yang memiliki pengetahuan kurang tidak ada pada saat pretest maupun 

posttest.  

2) Pengetahuan siswa pada kelompok ceramah kombinasi video 

 

Tabel 9 

Pengetahuan CTPS Siswa pada Kelompok Ceramah Kombinasi Video  

di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

No Pengetahuan 
Pre test Posttest 

n % n % 

1 Baik 18 81,8 16 72,7 

2 Cukup 4 18,2 6 27,3 

3 Kurang 0 0 0 0 

 Total  22 100 22 100 

 

 

Berdasarkan tabel 9 di atas menunjukkan hasil bahwa pada kelompok 

ceramah kombinasi video, siswa yang memiliki pengetahuan baik pada saat 

pretest sebanyak 18 orang (81,8%) dan setelah dilakukan posttest berkurang 

menjadi 16 orang (72,7%) sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan cukup 

pada saat pretest sebanyak 4 orang (18,2%) dan pada saat posttest bertambah 

menjadi 6 orang (27,3%). Untuk siswa yang memiliki pengetahuan kurang tidak 

ada pada saat pretest maupun posttest.  
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3) Tindakan siswa pada kelompok Ceramah  

 

 

Tabel 10 

Tindakan CTPS Siswa pada Kelompok Ceramah di SD Negeri 1 Dawan Klod 

Tahun 2018 

 

No Tindakan  
Pre test Posttest 

n % n % 

1 Melakukan dengan benar 1 4,5 18 81,8 

2 
Melakukan dengan tidak 

benar 
21 95,5 4 18,2 

 Total  22 100 22 100 

 

 

Berdasarkan tabel 10 di atas menunjukkan hasil bahwa pada kelompok 

ceramah, siswa yang melakukan cuci tangan dengan benar pada saat pretest 

sebanyak 1orang (4,5%) dan setelah dilakukan posttest bertambah menjadi 18 

orang (81,8%) sedangkan siswa yang melakukan cuci tangan dengan tidak benar 

pada saat pretest sebanyak 21 orang (95,5%) dan pada saat posttest berkurang  

menjadi 4 orang (18,2%).  

4) Tindakan siswa pada kelompok ceramah kombinasi video 

 

Tabel 11 

Tindakan CTPS Siswa pada Kelompok Ceramah Kombinasi Video Tahun 2018 

 

No Tindakan  
Pre test Posttest 

n % n % 

1 Melakukan dengan benar 5 22,7 20 90,9 

2 
Melakukan dengan tidak 

benar 
17 77,3 2 9,1 

 Total  22 100 22 100 
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Berdasarkan tabel 11 di atas menunjukkan hasil bahwa pada kelompok 

ceramah dan video, siswa yang melakukan cuci tangan dengan benar pada saat 

pretest sebanyak 5 orang (22,7%) dan setelah dilakukan posttest bertambah 

menjadi 20 orang (90,9%) sedangkan siswa yang melakukan cuci tangan dengan 

tidak benar pada saat pretest sebanyak 17 orang (77,3%) dan pada saat posttest 

berkurang  menjadi 2 orang (9,1%). 

b. Analisis bivariat 

1) Pengetahuan CTPS sebelum dan setelah diberikan penyuluhan menggunakan 

metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi video 

 

 

Tabel 12 

Perbedaan Rata-Rata Pretest dan Posttest Pengetahuan Siswa Tentang CTPS  

di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

Kelompok  Mean Pretest Mean Posttest Selisih p value 

Ceramah 10,18 10,91 0,73 0,078 

Ceramah Kombinasi 

Video 
11,23 11,45 0,22 0,320 

 

 

Hasil uji normalitas data terhadap pengetahuan siswa sebelum dan setelah 

dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah diperoleh p value = 0,043 

dan p value = 0,358. Hal ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan data tidak 

berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 12 di atas menunjukkan bahwa setelah 

dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai rata-rata 

pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan dengan metode ceramah sebesar 

10,18 sedangkan setelah dilakukan penyuluhan sebesar 10,91 dengan selisih nilai 

0,73.  P value yang diperoleh sebesar 0,078 > 𝛼 (0,05), maka H0 diterima dan Ha 
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ditolak. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan CTPS 

sebelum maupun setelah dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah.  

Hasil uji normalitas data terhadap pengetahuan siswa sebelum dan setelah 

dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah kombinasi video diperoleh 

p value = 0,005 dan p value = 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa data yang 

didapatkan data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 12 menunjukkan 

bahwa setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai rata-

rata pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah 

kombinasi media video sebesar 11,23 dan setelah dilakukan penyuluhan dengan 

metode ceramah kombinasi media video sebesar 11,45 dengan selisih nilai sebesar 

0,22. P value yang diperoleh sebesar 0,320 > 𝛼 (0,05), maka H0 diterima dan Ha 

ditolak. Ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan sebelum 

maupun setelah dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah kombinasi 

media video. 

  

2) Tindakan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan menggunakan metode 

ceramah dengan metode ceramah kombinasi media video  

 

Tabel 13 

Perbedaan Rata-Rata Pretest dan Posttest Tindakan Siswa Tentang CTPS  

di SD Negeri 1 Dawan Klod Tahun 2018 

 

 

Kelompok  Mean Pretest Mean Posttest Selisih p value 

Ceramah 4,45 11,91 7,46 0,000 

Ceramah Kombinasi 

Video 
4,36 11,45 7,09 0,000 
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Hasil uji normalitas data terhadap tindakan siswa sebelum dan setelah 

dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah diperoleh p value = 0,000 

dan p value = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan data tidak 

berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa setelah dilakukan 

analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai rata-rata tindakan CTPS 

sebelum dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah sebesar 4,45 dan setelah 

dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah sebesar 11,91 dengan selisih nilai 

sebesar 7,46. P value yang diperoleh sebesar 0,000 < 𝛼 (0,05), maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tindakan sebelum 

maupun setelah dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah. 

Hasil uji normalitas data terhadap tindakan siswa sebelum dan setelah 

dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah kombinasi media video 

diperoleh p value = 0,080 dan p value = 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa data 

yang didapatkan data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan tabel 13 

menunjukkan bahwa setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon 

diperoleh nilai rata-rata tindakan CTPS sebelum dilakukan penyuluhan dengan 

metode ceramah kombinasi media video sebesar 4,36 dan setelah dilakukan 

penyuluhan dengan metode ceramah kombinasi media video sebesar 11,45 dengan 

selisih nilai sebesar 7,09. P value yang diperoleh sebesar 0,000 < 𝛼 (0,05), maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. Ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tindakan 

sebelum maupun setelah dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah 

kombinasi media video.  
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3) Perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi 

media video terhadap pengetahuan CTPS 

Tabel 14 

Hasil Uji Mann Whitney Pengetahuan Siswa Tentang CTPS pada Kelompok 

Ceramah dengan Kelompok Ceramah Kombinasi Video Tahun 2018 

 

No. Kelompok Mean Posttest p value Kemaknaan 

1 Ceramah 10,91 
0,283 Tidak Signifikan 

2 Ceramah + Video 11,45 

 

 

Hasil uji normalitas data terhadap posttest pengetahuan siswa antara 

kelompok ceramah dengan kelompok ceramah kombinasi video diperoleh p value 

= 0,358 dan p value = 0,027. Hal ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan 

data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan uji homogenitas menunjukkan data 

berasal dari varian yang sama dengan p value = 0,966. Setelah dilakukan uji 

normalitas data dan uji homogenitas kemudian lebih lanjut data dianalisis 

menggunakan uji Mann Whitney diperoleh p value sebesar 0,283. Ini menunjukan 

p value > 0,05 berarti H0 diterima atau tidak ada perbedaan secara signifikan 

pengetahuan siswa antara kelompok ceramah dengan kelompok ceramah 

kombinasi video.  

4) Perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi 

media video terhadap tindakan CTPS 

 

Tabel 15 

Hasil Uji Mann Whitney Tindakan Siswa Tentang CTPS pada Kelompok Ceramah 

dengan Kelompok Ceramah Kombinasi Video Tahun 2018 

 

No. Kelompok Mean Posttest p value Kemaknaan 

1 Ceramah 11,91 
0,361 Tidak Signifikan 

2 Ceramah + Video 11,45 
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Hasil uji normalitas data terhadap posttest tindakan siswa antara kelompok 

ceramah dengan kelompok ceramah video diperoleh p value = 0,000 dan p value 

= 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa data yang didapatkan data tidak berdistribusi 

normal. Berdasarkan uji homogenitas menunjukkan data berasal dari varian yang 

sama dengan p value = 0,966. Setelah dilakukan uji normalitas data dan uji 

homogenitas kemudian lebih lanjut data dianalisis menggunakan uji Mann 

Whitney diperoleh p value sebesar 0,361. Ini menunjukan p value > 0,05 berarti 

H0 diterima atau tidak ada perbedaan secara signifikan tindakan siswa antara 

kelompok ceramah dengan kelompok ceramah kombinasi media video.  

 

 

B. Pembahasan 

1. Pengetahuan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan dengan 

metode ceramah 

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok ceramah, siswa yang memiliki 

pengetahuan baik pada saat pretest sebanyak 11 orang (50%) dan setelah 

dilakukan posttest bertambah menjadi 14 orang (63,6%) sedangkan siswa yang 

memiliki pengetahuan cukup pada saat pretest sebanyak 11 orang (50%) dan pada 

saat posttest berkurang menjadi 8 orang (36,4%). Metode ceramah dalam hal ini 

dapat meningkatkan pengetahuan siswa terkait cuci tangan pakai sabun. Hal ini 

dilihat dari nilai rata-rata pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan dengan 

metode ceramah sebesar 10,18 sedangkan setelah dilakukan penyuluhan sebesar 

10,91. Peningkatan nilai tidak terlalu banyak dengan selisih nilai 0,73.  

Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh hasil p value 

sebesar 0,078 > 𝛼 (0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini dapat disimpulkan 
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bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan CTPS sebelum maupun setelah 

dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah. Penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Azmidillah (2017) tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan media leafleat terhadap 

perilaku cuci tangan diperoleh nilai probabilitas 0,157 setelah dianalisis dengan 

uji Wilcoxon. Oleh karena nilai probabilitas 0,157 > 0,05 maka Ho diterima ini 

berarti tidak terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan dengan media ceramah dan leafleat terhadap pengetahuan cuci tangan 

pada anak kelas 6. 

Menurut Notoadmodjo (2007) pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini 

terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.  

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga. Setiap 

orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Tingkat pengetahuan seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya umur, pendidikan, paparan media 

massa, sosial ekonomi, hubungan sosial serta ekonomi. Semakin banyak informasi 

dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang.  

Pada saat pemberian penyuluhan siswa ada yang kurang memperhatikan 

sehingga informasi yang disampaikan tidak melekat dalam ingatan siswa. Selain 

itu pula dari metode yang digunakan yaitu metode ceramah memiliki kekurangan 

diantaranya membatasi daya ingat dan hanya satu indra yang digunakan yaitu 

indra pendengaran.  
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2. Pengetahuan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan dengan 

metode ceramah kombinasi media video 

Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok ceramah kombinasi video, 

siswa yang memiliki pengetahuan baik pada saat pretest sebanyak 18 orang 

(81,8%) dan setelah dilakukan posttest berkurang menjadi 16 orang (72,7%) 

sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan cukup pada saat pretest sebanyak 4 

orang (18,2%) dan pada saat posttest bertambah menjadi 6 orang (27,3%). Untuk 

siswa yang memiliki pengetahuan kurang tidak ada pada saat pretest maupun 

posttest.  

Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai nilai 

rata-rata pengetahuan sebelum dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah 

video sebesar 11,23 dan setelah dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah 

video sebesar 11,45. Terdapat peningkatan nilai dengan selisih yang kecil sebesar 

0,22. Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh p value 

sebesar 0,320 > 𝛼 (0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan pengetahuan sebelum maupun setelah dilakukan 

penyuluhan menggunakan metode ceramah kombinasi media video.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati, N., Yuniar, N., & Paridah 

(2017) terkait pengaruh intervensi penayangan video terhadap pengetahuan, sikap 

dan tindakan tentang cuci tangan pakai sabun pada siswa SD Negeri 10 Kabawo 

tahun 2016 hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai p McNemar adalah 0,002 

sehingga secara statistik terdapat perbedaan pengetahuan tentang cuci tangan 

pakai sabun sebelum dan sesudah dilakukan intervensi penayangan video pada 

siswa SDN 10 Kabawo tahun 2016. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wibawa 
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(2007) menggunakan metode demontrasi dengan pemutaran video tentang 

pemberantasan demam berdarah terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap 

anak SD diperoleh nilai probabilitas 0,001 < 0,05, sehingga dapat dikatakan ada 

perbedaan yang bermakna antara pengetahuan responden pada waktu sebelum 

menerima perlakuan menggunakan metode pemutaran video dengan pengetahuan 

responden setelah menerima perlakuan menggunakan metode pemutaran video. 

Awal penjelasan menggunakan metode ceramah siswa memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh penyuluh tetapi setelah berjalannya penyuluhan, penyuluh 

tidak bisa memberikan penilaian terhadap reaksi siswa tersebut apakah mereka 

menangkap informasi yang disampaikan atau hanya sekedar mendengarkan saja. 

Hal tersebut merupakan salah satu kelemahan dari penggunaan metode ceramah. 

Saat pemutaran video siswa tertarik untuk menonton tetapi karena terfokus 

dengan gambar yang tampil di video menyebabkan siswa tidak begitu menyerap 

informasi yang disampaikan sehingga saat posstest hasilnya ada yang masih 

dengan hasil awal.  Menurut Notoadmodjo (2007) Pengetahuan merupakan hasil 

dari mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah 

dialami baik secara sengaja maupun tidak dan terjadi setelah seseorang melakukan 

kontak atau pengamatan terhadap suatu objek.  

 

3. Tindakan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan dengan metode 

ceramah 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pada kelompok 

ceramah, siswa yang melakukan cuci tangan dengan benar pada saat pretest 

sebanyak 1 orang (4,5%) dan setelah dilakukan posttest bertambah menjadi 18 
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orang (81,8%) sedangkan siswa yang melakukan cuci tangan dengan tidak benar 

pada saat pretest sebanyak 21 orang (95,5%) dan pada saat posttest berkurang  

menjadi 4 orang (18,2%). Ini menunjukkan adanya peningkatan tindakan CTPS 

siswa setelah dilakukannya penyuluhan menggunakan metode ceramah.  

Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai rata-rata 

tindakan CTPS sebelum dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah sebesar 

4,45 dan setelah dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah sebesar 11,91. 

Terjadi peningkatan nilai sebesar 7,46. Nilai p value yang diperoleh sebesar 0,000 

< 𝛼 (0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Ini dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan tindakan CTPS sebelum maupun setelah dilakukan penyuluhan 

menggunakan metode ceramah.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Azmidillah (2017) tentang pengaruh 

pendidikan kesehatan menggunakan metode ceramah dan media leafleat terhadap 

perilaku cuci tangan diperoleh nilai probabilitas 0,000 setelah dianalisis dengan 

uji Wilcoxon. Oleh karena nilai probabilitas 0,000 > 0,05 maka Ho ditolak ini 

berarti terdapat perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

dengan media ceramah dan leaflet terhadap perilaku (motorik) cuci tangan pada 

anak kelas 6. 

Peningkatan tindakan siswa menggunakan metode ceramah dipengaruhi oleh 

pembicara yang sudah menguasai pokok pembahasan sehingga dimengerti oleh 

siswa. Disamping itu penggunaan metode ceramah baik untuk digunakan pada 

kelompok besar.  
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4. Tindakan CTPS sebelum dan setelah diberi penyuluhan dengan metode 

ceramah kombinasi media video 

Berdasarkan hasil penelitian pada kelompok ceramah kombinasi video, siswa 

yang melakukan cuci tangan dengan benar pada saat pretest sebanyak 5 orang 

(22,7%) dan setelah dilakukan posttest bertambah menjadi 20 orang (90,9%) 

sedangkan siswa yang melakukan cuci tangan dengan tidak benar pada saat 

pretest sebanyak 17 orang (77,3%) dan pada saat posttest berkurang  menjadi 2 

orang (9,1%). Ini menunjukkan bahwa sebelum adanya penyuluhan masih banyak 

yang melakukan tindakan cuci tangan tidak benar dan setelah dilakukan 

penyuluhan terjadi peningkatan terhadap siswa yang melakukan cuci tangan 

dengan benar.  

Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Wilcoxon diperoleh nilai rata-rata 

tindakan CTPS sebelum dilakukan penyuluhan dengan metode ceramah 

kombinasi media video sebesar 4,36 dan setelah dilakukan penyuluhan dengan 

metode ceramah media video sebesar 11,45. Terjadi peningkatan nilai sebesar 

7,09. Nilai p value yang diperoleh sebesar 0,000 <  𝛼 (0,05), maka H0 ditolak dan 

Ha diterima. Ini dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan tindakan CTPS sebelum 

maupun setelah dilakukan penyuluhan menggunakan metode ceramah kombinasi 

media video. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati, N., Yuniar, 

N., & Paridah (2017) terkait pengaruh intervensi penayangan video terhadap 

pengetahuan, sikap dan tindakan tentang cuci tangan pakai sabun pada siswa SD 

Negeri 10 Kabawo tahun 2016 hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai p 

McNemar adalah 0,000 < 0.05 sehingga secara statistik terdapat perbedaan 
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tindakan tentang perilaku cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah intervensi 

penayangan video pada siswa SD Negeri 10 Kabawo tahun 2016. 

Hasil dari penelitian lain yang dilakukan oleh Iskandar, dkk (2014)  

menunjukkan perubahan kemampuan cuci tangan sebelum dan sesudah diberikan 

modeling media video cuci tangan. Skor rata-rata 12,78 menjadi 21,64 setelah 

diberikan modeling media video. Hasil analisis diperoleh hasil p value = 0.0001 

sehingga Ha diterima dan Ho ditolak , maka ada pengaruh modeling media video 

cuci tangan terhadap kemampuan mencuci tangan pada siswa kelas 4 di SD 

Wonosari 02 Semarang. 

Pada awal penjelasan menggunakan metode ceramah dirasa kurang menarik 

diterima oleh siswa tetapi setelah dilakukan penayangan video memicu rasa ingin 

tahu dan menarik perhatian siswa untuk mendengarkan informasi yang 

disampaikan lewat video yang ditayangkan. Dari tayangan video siswa belajar 

mandiri mempraktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Peningkatan 

tindakan cuci tangan pakai sabun setelah dilakukan penyuluhan menggunakan 

metode ceramah dan media video disebabkan ada penyampaian informasi secara 

langsung dan gambar sehingga pesannya lebih melekat dalam ingatan siswa.  

Menurut Iskandar, Suhardi & Maryati (2014) kelebihan penggunaan media video, 

yaitu video menambah suatu dimensi baru di dalam pembelajaran, video 

menyajikan gambar bergerak kepada siswa di samping suara yang menyertainya. 

Di samping itu pula di dalam video ada gerakan-gerakan cara cuci tangan yang 

benar sehingga siswa dapat belajar mandiri mengikuti gerakan yang ada di video.  
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5. Perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah 

kombinasi media video terhadap pengetahuan CTPS 

Peningkatan nilai rata-rata pengetahuan dari metode ceramah sebesar 0,73 

sedangkan peningkatan rata-rata pengetahuan dari metode ceramah kombinasi 

media video sebesar 0,22. Pengetahuan CTPS siswa yang mendapatkan 

penyuluhan menggunakan metode ceramah lebih tinggi dibandingkan metode 

ceramah kombinasi media video namun peningkatan tersebut hanya memiliki 

selisih 0,51. Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Mann Whitney diperoleh 

p value sebesar 0,283 > 0,05 ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan 

secara signifikan penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi 

media video terhadap pengetahuan CTPS siswa.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustisa (2014) 

mengenai efektivitas penggunaan media cetak dan media elektronika dalam 

promosi kesehatan menunjukkan hasil p value sebesar 0,421 setelah diuji 

menggunakan uji Anova. Nilai p value > 0,05 ini berarti tidak ada perbedaan 

efektivitas penggunaan media cetak dan media elektronika terhadap peningkatan 

perubahan sikap PHBS siswa SD.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardila, dkk (2014) mengenai efektifitas 

metode diskusi kelompok dan metode ceramah terhadap peningkatan pengetahuan 

dan sikap remaja tentang perilaku seks pranikah menunjukkan hasil statistik 

menggunakan uji Mann Whitney diperoleh  p value = 0,636 untuk pengetahuan 

dan p value sikap sebesar 0,102. Hal tersebut menunjukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan efektifitas antara metode diskusi kelompok dan ceramah terhadap 

peningkatan pengetahuan dan sikap siswa. 
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Menurut Notoadmodjo (2010 : 50) bahwa pengetahuan adalah hasil 

penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera 

yang dimilikinya. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera 

pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata). Dengan sendirinya pada saat 

penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek.  

Pada penelitian ini penggunaan metode ceramah karena dalam penerapannya 

ceramah memiliki beberapa kelebihan yaitu diantaranya penggunaan waktu yang 

efisien, dapat dipakai pada kelompok yang besar dan tidak terlalu banyak 

menggunakan alat bantu pengajaran. Akan tetapi metode ceramah ini memiliki 

kekurangan seperti tidak semua pengajar dapat menjadi pembicara yang baik, 

dapat menjadi kurang menarik, sulit dipakai anak-anak, membatasi daya ingat dan 

hanya satu indera yang digunakan.  

Menurut Kholid (2014) menunjukkan bahwa orang mengingat hanya 20% 

dari apa yang dilihat dan hanya 30% dari apa yang yang didengar, tetapi 70% dari 

apa yang mereka lihat maupun didengar. Dalam hal ini penggunaan metode 

ceramah memiliki kekurangan seperti komunikasi bersifat satu arah sehingga 

informasi yang didapat hanya dari fasilitator saja. Menurut Daryanto (2011) 

dalam Iskandar, Suhardi & Maryati (2014) kekuarangan media video yaitu 

membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada 

didalamnya. Saat di kelas karena layar monitor kecil sehingga siswa tidak dapat 

melihat dengan jelas gambar yang ditampilkan.  

Dalam hal ini penggunaan metode ceramah serta metode ceramah video 

merupakan  metode maupun media pendukung yang baik digunakan untuk 
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promosi kesehatan. Pemberian pengetahuan yang disampaikan melalui pendidikan 

kesehatan berupa penyuluhan menggunakan metode maupun media promkes 

membawa dampak positif bagi siswa kelas II dan III di SD Negeri 1 Dawan Klod 

yaitu siswa mendapat ilmu dari yang tidak tahu menjadi tahu.  

 

6. Perbedaan penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah 

kombinasi media video terhadap tindakan CTPS 

Peningkatan nilai rata-rata tindakan CTPS dari metode ceramah sebesar 7,46 

sedangkan peningkatan rata-rata tindakan CTPS dari metode ceramah kombinasi 

media video sebesar 7,06. Tindakan CTPS siswa yang mendapatkan penyuluhan 

menggunakan metode ceramah t lebih tinggi dibandingkan metode ceramah 

kombinasi media video namun peningkatan tersebut hanya memiliki selisih 0,40. 

Setelah dilakukan analisis menggunakan uji Mann Whitney diperoleh p value 

sebesar 0,361 > 0,05 ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan secara 

signifikan penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah kombinasi media 

video terhadap tindakan CTPS siswa.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk 

(2015) mengenai pengaruh penyuluhan menggunakan metode permainan edukatif 

dan metode ceramah terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan diperoleh hasil uji 

statistik dengan p value sebesar 0,084. Dalam hal ini H0 diterima berarti tidak ada 

perbedaan tindakan responden tentang pencegahan penyakit diare antara 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol sesudah penyuluhan di 

Kecamatan Poasia Kota Kendari Tahun 2015.  
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Dalam penelitian ini penggunaan metode ceramah dengan metode ceramah 

kombinasi media video ternyata mampu mengubah tindakan siswa jika dilihat dari 

segi nilai rata-ratanya. Namun setelah diuji statistik penggunaan metode ceramah 

dengan metode ceramah kombinasi video menunjukkan hasil tidak ada perbedaan 

diantara keduanya. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran 

dengan melalui penuturan (penjelasan lisan) oleh penyuluh kepada siswa. Metode 

ceramah, selain sederhana juga efektif dalam upaya penyampaian informasi secara 

cepat kepada kelompok sasaran yang cukup besar sedangkan media video siswa 

dapat belajar secara mandiri.  

Pemberian informasi terkait CTPS yang disampaikan melalui pendidikan 

kesehatan berupa penyuluhan menggunakan metode maupun media promkes 

membawa dampak positif bagi siswa kelas II dan III di SD Negeri 1 Dawan Klod 

yaitu dari siswa yang tidak melakukan cara mencuci tangan yang benar menjadi 

melakukan dengan benar. Siswa sangat antusias mendengarkan informasi yang 

disampaikan sehingga informasi yang didapatkan diterapkan langsung oleh siswa 

dengan melakukan praktek langsung di sekolah. Menurut Kholid (2014) 

pengetahuan merupakan domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang. 

Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan. Adanya sarana berupa wastafel, sabun dan 

lap tangan sebagai pendukung dalam melakukan kegiatan cuci tangan. 

Menurut Teori Lawrence Green dalam Notoadmodjo (2010) bahwa faktor 

perilaku ditentukan oleh tiga faktor utama yang meliputi faktor predisposisi 

(predisposing factors) , faktor pemungkin (enabling factors) serta faktor penguat 

(reinforcing factors). Dalam hal ini siswa mampu melakukan tindakan CPTS 
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dipengaruhi oleh faktor presdiposisi yaitu pengetahuan. Dengan adanya 

penyuluhan akan menambah pengetahuan siswa sehingga tahu bagaimana cara 

mencuci tangan yang benar. Selain itu pula faktor pemungkin berupa ketersediaan 

fasilitas seperti wastafel mejadi pendukung dan memperkuat terbentuknya 

perilaku 

 

C. Kelemahan Penelitian 

Adapun kelemahan dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini menggunakan kuisioner dengan pertanyaan tertutup. Siswa 

memilih jawaban yang ada sehingga tidak bisa menguraikan  apa yang siswa 

ketahui tentang cuci tangan pakai sabun. Peneliti tidak bisa menilai 

pengetahuan siswa tersebut memang karena tahu atau hanya menebak saja. 

2. Hasil penelitian ini dipengaruhi kejujuran responden dalam menjawab setiap 

pertanyaan pada kuisioner pada variabel pengetahuan. Di samping itu pula 

kondisi tempat duduk yang mendukung adanya interaksi dengan teman lain 

saat menjawab kuisioner dan sulit untuk mengatur ketertiban siswa karena 

dalam jumlah dalam satu kelompok perlakuan sejumlah 22 orang.  

3. Pengetahuan dipengaruhi oleh paparan media massa. Dalam hal ini peneliti 

tidak memilih sampel penelitian apakah sudah pernah mendapat informasi 

terkait cuci tangan pakai sabun sebelumnya.  

 


