
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian adalah eksperimen semu atau Quazi Eksperiment. Jenis 

rancangan adalah One group pretest postest design. Pada rancangan ini dilakuakan 

pretest sebelum diberi perlakuan. Hasil Pretest tersebut dapat digunakan untuk 

membandingkan dengan keadaan setelah diberi perlakuan. Sehingga hasil 

perlakuan dapat diketahui lebih akurat (Sugiyono, 2013) Bentuk rancangan ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

P1 = Nilai pengetahuan sebelum penyuluhan 

P2 = Nilai pengetahuan setelah penyuluhan 

S1 = Nilai Sikap sebelum penyuluhan 

S2 = Nilai pengetahuan setelah penyuluhan 

T1 = Nilai tindakan sebelum penyuluhan 

T2 = Nilai tindakan setelah penyuluhan 

X= Penyuluhan dengan media tiga dimensi  
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Gambar 1 
Bentuk Rancangan One group pretest postest design 

 



B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtida’iyah (MI) Tawakkal yang 

terletak di wilayah Kota Denpasar. Peneliti memilih tempat tersebut karena 

beberapa alasan yaitu: 

a. MI Tawakkal berada di wilayah perkotaan 

b. MI Tawakkal memiliki anak didik yang sesuai dengan kreteria sampel yaitu 

anak usia 10 sampai 11 tahun.  

c. Belum pernah dilakukan penelitian serupa di MI Tawakkal 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan untuk pengumpulan data hingga pembuatan laporan 

yaitu selama periode bulan Februari-Mei 2019. 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah semua siswa MI Tawakkal Denpasar. 

Populasi target adalah semua siswa kelas IV dan V MI Tawakkal yang berjumlah 

140 orang. 

2. Sampel Penelitian 

 Sampel adalah sebagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi atau objek 

yang memiliki karakteristik sama. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

purposive yang disesuaikan dengan pertimbangan dari pihak sekolah. Sehingga 

sampel adalah seluruh siswa kelas IV dan V yang memenuhi kreteria inklusi dan 

eksklusi sebagai berikut: 

 



a. Kreteria inklusi 

1) Sampel terdaftar sebagai siswa di MI Tawakkal 

2) Masih duduk di kelas IV dan V MI Tawakkal 

3) Berusia 10 sampai 11 tahun 

4) Tidak dalam keadaan sakit dan mampu berkomunikasi dengan baik 

5) Bersedia menjadi sampel penelitian  

6) Tinggal di wilayah Kota Denpasar  

b. Kriteria Eksklusi: 

1) Siswa yang tidak tercatat sebagai peserta didik di MI Tawakkal 

2) Siswa yang berusia < 10 dan > 11 tahun 

3) Siswa yang duduk di kelas I, II, III dan VI 

4) Tidak hadir dalam penelitian  

5) Tidak bersedia diwawancara sebagai responden 

6) Tinggal di luar wilayah Kota Denpasar  

Jumlah sampel yang memenuhi kreteria inklusi dan eksklusi adalah 

sebanyak 104 siswa.  

D. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data  

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 

data sekunder:  

a. Data Primer  

Data primer merupakan data yang didapatkan peneliti langsung dari sampel 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini antara lain: 

1) Data identitas sampel, yaitu nama, jenis kelamin dan umur. 



2) Data mengenai pengetahuan, sikap dan tindakan konsumsi buah dan sayur  

b. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikutip dari dokumen sekolah yang meliputi: 

1) Gambaran umum MI Tawakkal 

2) Sejarah MI Tawakkal 

3) Sekolah pernah diberi penyuluhan gizi tentang buah dan sayur dikutip dari 

dokumen yang ada di sekolah  

2. Teknik pengumpulan data 

Berdasarkan data yang dikumpulkan sebagai berikut: 

a. Data identitas sampel diperoleh dengan mengisi formulir identitas oleh sampel 

dan dipandu oleh peneliti 

b. Data tingkat pengetahuan sampel tentang buah dan sayur diperoleh dengan 

pengisian kuesioner pretest sebelum dan postest sesudah penyuluhan yang diisi 

oleh sampel dan dipandu oleh peneliti.  

c. Data sikap sampel tentang buah dan sayur diperoleh dengan pengisian 

kuesioner pretest sebelum dan postest sesudah penyuluhan yang diisi oleh 

sampel dan dipandu oleh peneliti.  

d. Data tindakan konsumsi buah dan sayur sampel diperoleh dengan wawancara 

secara mendalam menggunakan kuesioner pretest sebelum dan postest sesudah 

penyuluhan yang diisi oleh enumerator yang sebelumnya telah diberikan 

penjelasan oleh peneliti.  

Enumerator dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 8 yang telah 

diberikan pengarahan oleh peneliti. Jumlah total enumerator yang membantu 



penelitian ini adalah 15 orang. Pada penyuluhan pertama sebayak 8 orang dan 

tahap kedua dibantu 7 orang enumerator. 

e. Data pendukung dalam penelitian ini berupa hasil penilaian terkait kesesuaian 

prosedur penyuluhan dengan yang terjadi pada saat penelitian yang diperoleh 

dari hasil pengisian cheklist oleh supervisor yang sebelumnya telah diberikan 

panduan oleh peneliti. Supervisor dalam penelitian ini adalah seorang guru 

kelas V MI Tawakkal.  

f. Data gambaran umum dan sejarah sekolah tentang MI Tawakkal diperoleh dari 

sekolah yang bersangkutan.  

3. Instumen Penelitian  

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

Tabel 1.  

Instrument Penelitian 

No Instrumen Rincian Keterangan 

1.  Media Tiga 

Dimensi 

a. Buah dan sayur 

b. food model buah dan sayur 

Digunakan penyuluh dalam 

menyampaikan materi 

penyuluhan 

2.  Cheklist 

Penyuluhan 

Formulir penilaian penyuluh Diisi oleh supervisor  

3.  Formulir 

Identitas 

Berisi nama sampel, usia, 

kelas, jenis kelamin dan 

alamat 

Diisi langsung oleh sampel 

sesuai dengan identitas yang 

dimiliki 

4.  Kuesioner 

Pengetahuan 

Terdiri dari 11 pertanyaan 

dan dua pilihan jawaban  

Diisi langsung oleh sampel 

dengan memilih salah satu 

jawaban benar atau salah 

sesuai dengan apa yang 

diketahui sampel 

5.  Kuesioner 

Sikap 

Kuesioner berupa pernyataan 

mendukung dan tidak 

mendukung yang terdiri dari 

Diisi langsung oleh sampel 

dengan memberikan tanda (√) 

pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan pendapat sampel 



9 pernyataan dan 5 pilihan 

jawaban  

6.  Kuesioner 

Tindakan 

Terdiri dari 6 pertanyaan 

tentang konsumsi buah dan 

sayur yang dilakukan sampel 

sehari-hari 

Diisi oleh enumerator sesuai 

dengan jawaban sampel terkait 

konsumsi buah dan sayur yang 

dilakukan sampel sehari – hari  

4. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 

Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu satu bulan dengan dua 

kali pemberian intervensi. Dalam penelitian ini, intervensi yang dilakukan berupa 

penyuluhan tentang buah dan sayur. Pelaksanaan penyuluhan tersebut dilakukan 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan pengawasan dari supervisor. 

Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan selama proses 

penyuluhan. Langkah pertama dalam pengumpulan data adalah menetapkan sampel 

sesuai dengan kreteria inklusi dan eksklusi dan jumlah sampel yang didapat 

sebanyak 104 siswa. Kemudian sampel yang terpilih diberikan pengarahan tentang 

cara pengisian kuesioner. Selanjutnya dilakukan pretest untuk mengetahui 
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pengetahuan, sikap dan tindakan konsumsi buah dan sayur sebelum dilakukan 

penyuluhan. Setelah itu, sampel diberi penyuluhan tentang buah dan sayur dengan 

menggunakan media tiga dimensi selama 60 menit.  

Dua minggu kemudian, dilakukan penyuluhan yang ke dua dengan materi 

dan media yang sama yang bertujuan untuk memberikan penguatan dan motivasi. 

Sebelum mengisi kuesioner, sampel diberikan pengarahan terlebih dahulu. Evaluasi 

dilakukan dengan Postest untuk mengetahui perubahan pengetahuan, sikap dan 

tindakan konsumsi buah dan sayur.  

E. Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

a. Data identitas sampel khususnya umur dan jenis kelamin diolah dan disajikan 

dalam bentuk teks narasi  

b. Pengetahuan mengenai buah dan sayur diolah dengan pemberian skor 1 jika 

jawaban benar dan skor 0 jika jawaban salah. Skor yang diperoleh adalah 

jumlah dari semua jawaban benar. Skor dikategorikan menjadi 3 yaitu:  

1) Baik  8 – 11  

2) Cukup 4 – 7   

3) Kurang 0 – 3   

c. Sikap terhadap buah dan sayur diukur melalui akumulasi 9 pernyataan dengan 

5 pilihan jawaban. Setiap pernyataan yang mendukung dengan masing-masing 

pilihan jawaban memiliki skor yaitu sangat setuju diberi skor 5, setuju diberi 

skor 4, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju 

diberi skor 1. Sedangkan pernyataan yang tidak mendukung dengan masing-

masing pilihan jawaban memiliki skor yaitu sangat setuju diberi skor 1, setuju 



diberi skor 2, ragu-ragu diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 4, dan sangat tidak 

setuju diberi skor 5. Skor yang diperoleh adalah jumlah skor keseluruhan. Skor 

dikategorikan menjadi 3 yaitu: 

1) kurang 0 – 15 

2) cukup 16 – 30  

3) baik 31 – 45 

d. Tindakan mengenai buah dan sayur diukur melalui akumulasi 6 pernyataan.  

1) Tindakan dikatakan kurang jika skor 1-3  

2) Tindakan dikatakan cukup jika skor benar 4-6   

2. Analisa Data 

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

univariat dalam bentuk tabel seperti tabel pengetahuan, sikap dan tindakan sebelum 

dan sesudah penyuluhan. Analisis Efektivitas penyuluhan dengan media tiga 

dimensi terhadap perubahan pengetahuan sikap dan tindakan konsumsi buah dan 

sayur dilakukan dengan uji wilcoxon. Untuk mengetahui efektivitas penyuluhan 

dengan media tiga dimensi terhadap perubahan pengetahuan, sikap dan tindakan 

konsumsi buah dan sayur dilakukan uji wilcoxon. Analisis data dibantu dengan 

program komputer (Microsoft exel dan SPSS versi 24). Kreteria Uji: 

a. H0 diterima H1 ditolak jika p ≥ α (0,05) tidak ada perbedaan pengetahuan sikap 

dan tindakan konsumsi buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar sebelum dan 

sesudah penyuluhan dengan media tiga dimensi. Artinya, penyuluhan dengan 

media tiga dimensi tidak efektif. 

b. H0 ditolak H1 diterima jika p ≤ α (0,05) ada perbedaan pengetahuan sikap dan 

tindakan konsumsi buah dan sayur di MI Tawakkal Denpasar sebelum dan 



sesudah penyuluhan dengan media tiga dimensi. Artinya, penyuluhan dengan 

media tiga diemensi efektif.



 


