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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif 

yang dimana penelitian dilakukan untuk melihat gambaran fenomena yang 

sedang terjadi dalam suatu populasi tertentu. (Syapitri et al., 2021). Penelitian ini 

mendeskripsikan mengenai pemahaman gambaran pemahaman protokol 

kesehatan 5M pada anak usia sekolah dasar saat pembelajaran tatap muka di masa 

pandemi covid-19 di wilayah desa Sanur Kauh 2022. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian cross sectional yang dimana 

pengumpulan informasi dari se-jumlah populasi yang telah ditentukan 

sebelumnya (sampel). Informasi dikumpulkan diambil pada satu waktu. (Yusuf, 

2014) 

B. Tempat dan Waktu 

Penelitian telah dilaksanakan di SD Negeri 10 Sanur wilayah desa Sanur, 

Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Denpasar. Waktu penelitian 

dilaksanakan mulai bulan Februari sampai April 2022 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari 

obyek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan nya. 

Populasi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau 
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obyek yang diteliti.(Syapitri et al., 2021) Populasi dari penelitian ini dilakukan 

pada anak kelas IV, V dan VI sebanyak 246 siswa. 

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi dan apa yang sudah dipelajari dari sampel, kesimpulan nya akan 

diberlakukan untuk seluruh populasi, oleh karena itu sampe harus bersifat 

representatif (mewakili) (Syapitri et al., 2021). Fokus penelitian ini adalah 

gambaran Pemahaman 5M Pada Anak Usia Sekolah Dasar Saat 

Pembelajaran Tatap Muka Di masa Pandemi Covid-19. Karakteristik sampel 

yang akan digunakan tidak boleh menyimpang dari populasi nya, maka 

sebelum melakukan pengambilan sampel harus ditentukan kriteria inklusi 

dan eksklusi sebagai berikut:  

a. Kriteria inklusi 

Merupakan karakteristik umum subyek penelitian yaitu dari suatu 

populasi target yang terjangkau akan diteliti. Kriteria inklusi dalam 

penelitian ini yaitu:  

1) Siswa kelas IV, V dan VI yang bersekolah di SD 10 Sanur Wilayah 

Desa Sanur 

2) Siswa yang bersedia untuk menjadi responden  

b. Kriteria eksklusi 

Merupakan menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang tidak 

memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab. Kriteria 

eksklusi dalam penelitian ini yaitu:  

1) Siswa yang tidak kooperatif dan tidak bersedia menjadi responden 
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2) Siswa yang tidak bisa membaca dan menulis  

3. Teknik samping 

Menurut margono (2004) Teknik sampling adalah cara untuk 

menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan 

dijadikan sumber data. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan 

dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.(Rinaldi 

& Mujianto, 2017).  

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling. Pengambilan sampling dengan teknik ini dikarenakan 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tampa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu yang dilakukan sesuai 

dengan sifat dan karakteristik yang mewakili populasi (Syapitri et al., 2021) 

4. Jumlah dan besaran sampel 

Dalam menentukan besar sampel yang akan digunakan sebagai 

responden berdasarkan jumlah populasi yang telah ditentukan, maka 

penentuan sampel dapat menggunakan rumus Slovin yang banyak digunakan 

oleh peneliti karena dianggap mudah serta praktis dalam menggunakannya. 

Besaran sampel dengan menggunakan rumus Slovin akan ditentukan dengan 

tingkat kesalahannya dikarenakan semakin besar tingkat kesalahan yang 

digunakan makan semakin kecil jumlah sampel yang digunakan.  

s =
N

1 + N. e2
 

Keterangan: 

s = sampel 

N = populasi  
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e = derajat ketelitian atau nilai kritis yang di inginkan  

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa/i kelas IV, V dan VI yang masing aktif bersekolah di Sekolah Dasar 

10 Sanur Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan. Total jumlah 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 246 siswa/i.  

 

n = 
246

1+246 (0,05)
 

n = 
246

1+246(0,0025)
 

n = 
245

1.615
 

n = 156,25 

Berdasarkan perhitungan rumus di atas maka sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 156 siswa.  

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan peneliti menggunakan 

jenis data primer sumber yaitu data yang langsung dari responden kepada 

pengumpul data. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, mata teknik pengumpulan data dapat dilakukan peneliti 

menggunakan salah satu teknik yaitu pengisian kuesioner. (Sugiyono, 2013) 

2. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah 

menggunakan kuesioner (lembar pertanyaan) yang disebarkan melalui online 

yang merupakan suatu teknik pengambilan data yang dilakukan melalui 
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serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Kuesioner 

merupakan teknik mengumpulkan data berupa sejumlah pertanyaan tertulis 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden sesuai apa yang 

diketahui atau dialaminya (Syapitri et al., 2021) 

3. Instrumen pengumpulan data 

Instrumen penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah 

kuesioner. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner yang sudah digunakan dalam sebuah penelitian dengan 

memodifikasi tata bahasa dan membuat item-item pertanyaan tambahan yang 

dirancang dalam bentuk google form dan lembar pertanyaan. Instrumen 

penelitian yang berupa kuesioner ini menggunakan jenis pertanyaan 

mengenai pemahaman akan suatu konsep untuk mendapatkan informasi 

mengenai apa yang diketahui serta dipahami oleh responden.  

Kuesioner yang digunakan oleh peneliti merupakan salah satu 

instrument penelitian, sebelum digunakan peneliti harus memastikan bahwa 

instrumen ini valid. Hasil pengukuran akan menghasilkan nilai ukur True 

score dan nilai Error. Uji validitas harus dilakukan untuk mengetahui nilai 

ukur baik atau tidak nya hasil dari kuesioner tersebut. Uji validitas dan 

reliabilitas kuesioner telah dilaksanakan di SD Negeri 8 Sanur, uji valid ini 

dilaksanakan kepada 30 siswa kelas VI yang pengambilan data kuesioner 

dilakukan menggunakan google form dengan 25 butir pertanyaan terkait 

pemahaman protokol kesehatan 5M.  
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Tabel 3  

Kisi-Kisi Kuesioner Instrumen Penelitian Gambaran Pemahaman Protokol Kesehatan 

5m Pada Anak Usia Sekolah Dasar Saat Pembelajaran Tatap Muka  

Di Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah  

Desa Sanur Kauh Tahun 2022 

 

 

Variabel Indikator  Item Nomor Jumlah 

Pertanyaan 

Pemahaman 

Protokol Kesehatan 

5m Pada Anak Usia 

Sekolah Dasar Saat 

Pembelajaran Tatap 

Muka 

1. Pengetahuan 

penyebaran 

covid-19 

 

1, 2, 3, 4, 5,6 6 

2. Bagaimana 

responden 

menyikapi 

protokol 

kesehatan 

5M 

1,2,3,4,5,6,7 7 

3. Kepatuhan 

penerapan 

protokol 

kesehatan 

5M 

1,2,3,4,5,6,7,8 8 

4. Ketersediaan 

sarana 

lingkungan 

sekolah 

dalam 

penerapan 

Protokol 

kesehatan 

5M 

1,2,3,4 4 
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a. Validitas  

Tujuan dari uji validitas ialah untuk memastikan bahwa instrumen 

penelitian yaitu kuesioner tersebut yang akan digunakan dapat mengukur 

variabel yang akan diteliti. Uji validitas yang dilakukan untuk menguji 

validitas sebuah instrumen ini menggunakan rumus Korelasi Bivariate 

Person dengan melihat nilai signifikan 5% atau 0,05. Setelah itu uji coba 

instrumen yang akan digunakan dengan bantuan program SPSS dengan 

dasar pengambilan keputusan jika nilai 𝒓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝒓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  , maka item 

pertanyaan dalam angket berkorelasi signifikan terhadap skor total yang 

artinya item angket dinyatakan valid (Pamungkas, 2016). Hasil dari 

perhitungan uji validitas instrument menggunakan program SPSS yang 

menggunakan 25 item soal secara keseluruhan dinyatakan valid dengan 

hasil nilai 𝒓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,370-0,921) > 𝒓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (0,361) dengan begitu instrumen 

dapat digunakan untuk penelitian.  

 

b. Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menggambarkan sejauh mana hasil 

suatu pengukuran dapat dipercaya. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika 

jawaban responden terhadap pertanyaan tersebut stabil atau konsisten dari 

waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas 

suatu instrumen yaitu dengan menggunakan metode “Alpha Cronbach’s” 

yang dapat ditemukan saat melakukan uji reliabilitas menggunakan 

bantuan program SPSS dengan dasar pengambilan keputusan jika uji 

signifikan dilakukan pada taraf 0,05. Instrumen tersebut dapat dikatakan 
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reliabel bila nilai alpha  > 𝒓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (Pamungkas, 2016). Hasil dari uji 

reliabilitas nilai Alpha Cronbach’s 0,717-0,925 > 0,361. Dari hasil uji 

reliabilitas dapat dinyatakan reliabel sehingga dapat digunakan sebagai 

alat ukur pemahaman protokol kesehatan 5M pada anak usia sekolah.  

 Adapun cara pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti 

dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mengajukan surat permohonan penelitian kepada Ketua Jurusan 

keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

2) Mengajukan surat permohonan ijin dan mengurus ethnical 

clearance yang ditujukan ke Direktorat Poltekkes Kemenkes 

Denpasar 

3) Mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian ke 

kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 

Kota Denpasar 

4) Mengajukan surat tembusan dari kantor Kesatuan Bangsa, Politik, 

dan Perlindungan Masyarakat Kota Denpasar ke Dinas Pendidikan 

Kota Denpasar 

5) Mengajukan Permohonan ijin kepada Kepala Sekolah Dasar 10 

Sanur  

6) Melakukan pendekatan Kepala Sekolah SD 10 Sanur melalui 

pertemuan langsung dengan menerapkan protokol kesehatan 

7) Melakukan pemilihan populasi dan sampel sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi yang akan peneliti jadikan sampel 
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8) Melakukan pendekatan dengan responden serta memberikan 

penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian yang akan 

dijelaskan kepada wali kelas IV, V dan VI melalui pertemuan 

langsung. Setelah wali kelas menyetujui siswa/i akan dijadikan 

sebagai responden, wali kelas diberikan surat persetujuan yang 

dikirimkan oleh peneliti secara langsung dengan menerapkan 

protokol kesehatan serta melalui pesan online WhatsApp. Jika 

calon responden tidak setuju peneliti tidak akan memaksa dan 

tetap menghormati haknya (inform consent) 

9) Memberikan kuesioner dengan kepada responden kelas IV melalui 

lembar pertanyaan secara offline dan pengambilan data langsung 

dilakukan oleh peneliti sendiri dan kelas V dan VI menyebarkan 

kuesioner melalui online (google form) dan dibantu oleh masing-

masing wali kelas yang disebarkan melalui grup WhatsApp. 

10) Melakukan pengumpulan data primer mengenai gambaran 

pemahaman protokol kesehatan 5M pada anak usia sekolah dasar 

saat pembelajaran tatap muka melaui kuesioner lembar pertanyaan 

secara langsung dan google formulir yang telah diisi 

11) Melakukan pengecekan kelengkapan data yang telah diisi dalam 

kuesioner untuk memastikan kuesioner yang telah di sebar sudah 

terjawab semua  

12) Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan analisis data.  
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E. Metode Analisa Data 

1. Teknik pengolahan data 

Pengolahan data merupakan bagian dari penelitian setelah 

mengumpulkan data. Pada tahap ini data mentah atau raw data yang telah 

dikumpulkan dan diolah atau dianalisis sehingga menjadi informasi. 

Pengolahan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara manual 

dengan menggunakan alat hitung seperti kalkulator dan aplikasi pengolahan 

data Ms. Excel dan SPSS (Syapitri et al., 2021). Tahapan analisis data adalah 

sebagai berikut: 

a. Editing  

Editing atau penyuntingan data adalah tahapan dimana data yang sudah 

dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner disunting kelengkapan 

jawabannya, jika pada tahapan penyuntingan ternyata ditemukan 

ketidak lengkapan dalam pengisian jawaban, maka harus melakukan 

pengumpulan data ulang. 

b. Coding 

Memberikan kode pada masing-masing skor hasil jawaban kuesioner. 

Pada adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk 

memberikan identitas data, kode yang diberikan dalam memiliki arti 

sebagai data kuantitatif (berbentuk skor).  

a) Jenis Kelamin  

1) Kode L : Laki-laki 

2) Kode P : Perempuan 

b) Skor pengetahuan protokol kesehatan 5M 
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1) Kode 1 : Benar  

2) Kode 0 : Salah 

c) Skor variabel sikap dan kepatuhan protokol kesehatan 5M 

1) Kode 1 : sangat kurang  

2) Kode 2 : kurang  

3) Kode 3 : Baik  

4) Kode 4 : Sangat Baik  

c. Data Entry 

Data Entry merupakan pengisian kolom dengan kode sesuai dengan 

jawaban masing-masing pertanyaan  

d. Processing 

Processing adalah proses setelah semua kuesioner terisi penuh dan 

benar serta telah dikode jawaban responden pada kuesioner ke dalam 

aplikasi pengolahan data.  

e. Cleaning Data 

Cleaning Data adalah pengecekan kembali data yang sudah di entri 

apakah sudah betul atau ada kesalahan saat memasukan data.  

2. Analisa data 

Analisa data yang digunakan dalam pengolahan data ini menggunakan 

analisis deskriptif, yaitu untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik variabel yang akan diteliti. Rumus yang akan digunakan dalam 

mengukur skor setiap pertanyaan tingkat pemahaman siswa dengan 

menggunakan skala likert sebagai berikut: 
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Untuk menghitung total nilai yang didapat tiap jawaban maka didapatkan 

rumus: 

Total nilai = (𝑇𝐼 x 𝑃𝑛1) + (𝑇2 x 𝑃𝑛2) + (𝑇3 x 𝑃𝑛3) + (𝑇4 x 𝑃𝑛4) +(𝑇5 x 𝑃𝑛5) 

Keterangan: 

T = total responden yang memilih jawaban  

Pn = Nilai pilihan  

Perhitungan pencapaian nilai dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

Pencapaian (%) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 

𝑌
 𝑥 100 

Keterangan: 

Y= total skor tertinggi jawaban  

F. Etika Penelitian  

Peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus 

menerapkan sikap ilmiah (scientific attitude) serta menggunakan prinsip-prinsip 

yang terkandung dalam penelitian. Semua penelitian yang melibatkan manusia 

sebagai subjek harus menerapkan 4 (empat) prinsip dasar etika penelitian 

yaitu:(Syapitri et al., 2021) 

1. Respect For Person (Menghormati atau Menghargai subjek) 

Menghormati atau menghargai orang perlu memperhatikan beberapa 

hal. Penelitian harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap 

kemungkinan bahaya dan penyalahgunaan penelitian. Pada subjek penelitian 

yang rentan terhadap bahaya penelitian maha diperlukan perlindungan. 

2. Beneficence (Manfaat) 

Dalam penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang 

sebesar-besarnya dan mengurangi kerugian atau resiko bagi subjek penelitian. 
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Oleh karenanya desain penelitian harus memperhatikan keselamatan dan 

kesehatan dari subjek peneliti 

3. Non-Maleficence (Tidak Membahayakan Subjek) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian harus 

mengurangi kerugian atau risiko bagi subjek penelitian. Sangat penting bagi 

peneliti memperkirakan kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi 

dalam penelitian sehingga dapat mencegah risiko membahayakan bagi subjek 

penelitian 

4.  Justice (Keadilan) 

Makna keadilan dalam hail itu adalah tidak membedakan subjek. Perlu 

diperhatikan bahwa penelitian simbang antara manfaat dan risikonya. Risiko 

yang dihadapi sesuai dengan pengertian, yang mencakup: fisik, mental, dan 

sosial.  


