
 

 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini adalah Pre-

Experimental Design. Bentuk rancangan dari penelitian ini adalah The One Group 

Pre-Test- Post-Test Design yaitu rancangan ini tidak ada kelompok pembanding 

(kontrol), tetapi sudah dilakukan observasi pertama (pretest) yang memungkinkan 

menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen 

(Notoatmodjo, 2010: 57).  

Pendekatan yang digunakan adalah exposure dan paparan dimana reponden 

akan dipaparkan materi mengenai berpacaran sehat. Teknik pengumpulan data 

adalah proportional random sampling. Peneliti ingin mengetahui perbedaan 

pengetahuan dan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan reproduksi tentang berpacaran sehat.  

                  

Gambar 2. Desain Penelitian  

 

Keterangan:   

O1 = Pre-test pengetahuan dan sikap sebelum diberikan penyuluhan  

X = Penyuluhan  

O2 = post-test pengetahuan dan sikap setelah diberikan penyuluhan 

  

O1 O2 X  
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 1 Kuta Utara dengan sasaran 

remaja putri kelas 11 IPA yang berjumlah 10 kelas dan IPS yang berjumlah 6 kelas 

jadi, total kelas yang diteliti adalah 16 kelas. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 

2022.  

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah generalisasi wilayah yang terdiri dari objek/subyek yang 

memiliki sifat-sifat tertentu yang ditentukan oleh peneliti diperiksa dan ditarik 

kesimpulan (sintesis). Dengan demikian, populasi tidak hanya terdiri dari orang-

orang, tetapi juga benda-benda dan benda-benda alam lainnya, misalnya: orang, 

benda, lembaga, organisasi, dan lain-lain. Populasi bukan hanya jumlah 

objek/subyek yang ada, tetapi mencakup semua ciri/sifat subjek atau objek yang 

diteliti. Populasi diartikan sebagai seluruh unsur atau elemen yang menjadi objek 

penelitian (Masturoh dan Anggita, 2018). Dalam penelitian ini populasi terjangkau 

adalah siswi Kelas 11 SMA Negeri 1 Kuta Utara. Jumlah populasi terjangkau dalam 

penelitian ini adalah 304 siswi.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi yang benar-benar 

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Penelitian sampel lebih menguntungkan daripada 

penelitian menggunakan populasi karena menggunakan sampel lebih menghemat 

biaya, waktu dan tenaga. Langkah pertama dalam menentukan sampel adalah 

membatasi jenis populasi atau menentukan target (Masturoh dan Anggita, 2018) 

Sampel dalam penelitian ini yaitu siswi kelas 11 IPA dan IPS SMA Negeri 1 Kuta 
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Utara. Agar data yang di dapat homogen, maka sampel yang diambil hanya siswi 

kelas 11. Setelah dihitung dengan rumus besaran sampel, ditetapkan 75 siswi 

sebagai responden.  

3. Jumlah Besar Sampel  

Pada penelitian ini perhitungan besar sampel menggunakan rumus Slovin yaitu:  

n = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2 

Keterangan:  

n = jumlah sampel  

N = jumlah populasi 

e = Persentse kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih 

ditolerir adalah e= 0,1 

Uraian perhitungan sampel sebagai berikut:  

n = 
𝑁

1+𝑁.𝑒2 

n = 
304

1+304.(0,12)
 

n = 
304

1+3,04
 

n = 
304

4,04
 

n = 75,2 

Berdasarkan perhitungan besar sampel di atas didapatkan sampel sebanyak 

75 responden.  

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria yang akan menyaring anggota populasi 

menjadi sampel yang memenuhi kriteria secara teori yang sesuai dan terkait dengan 

topik dan kondisi penelitian. Kriteria inklusi merupakan ciri-ciri yang perlu 
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dipenuhi oleh setiap anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel 

(Masturoh dan Anggita, 2018). Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Siswi kelas 11 IPA dan IPS 

2) Siswi yang besedia menjadi sampel penelitian.  

b. Kriteria ekslusi 

Kriteria ekslusi adalah kriteria yang dapat digunakan untuk mengeluarkan 

anggota sampel dari kriteria inklusi atau dengan kata lain ciri-ciri anggota populasi 

yang tidak dapat diambil sebagai sampel. Kriteria ekslusi dalam penelitian ini 

adalah siswi yang tidak masuk sekolah dan siswi yang tidak mengikuti penyuluhan 

dan post-test. 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data atau informasi yang 

didapat dengan cara melakukan survey langsung dari siswi SMA Negeri 1 Kuta 

Utara dengan cara mengisi Kuesioner tentang pengetahun kesehatan reproduksi 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan (pretest-postest). Data sekunder 

penelitian ini berasal dari data kesiswaan yaitu daftar nama responden yang 

merupakan siswi kelas 11 dengan banyak 16 kelas, sebanyak total 75 responden.  

2. Teknik pengumpulan data 

Pertama-tama peneliti mengurus izin untuk melakukan penelitian. Setelah 

mendapatkan izin, peneliti melaksanakan ethical clearance, selanjutnya peneliti 

melakukan uji coba kuesioner dengan menggunakan subjek diluar penelitian yang 

memiliki karakteristik hampir sama dengan subjek penelitian yaitu di SMA Negeri 

2 Mengwi. Peneliti melakukan pendekatan dan penjajakan dengan kepala sekolah 
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SMA Negeri 1 Kuta Utara untuk menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. 

Peneliti mencari data daftar nama siswi yang akan menjadi responden dengan 

bertanya pada humas. Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah 

metode probability sampling yaitu proportional random sampling didapatkan 

setiap kelas terdapat 4 sampai 6 responden penelitian. Peneliti mengumpulkan 

responden di aula, apabila responden bersedia menjadi sampel penelitian, maka 

responden akan diberikan lembar persetujuan menjadi sampel pelitian kemudian 

ditanda datangi oleh responden dan peneliti. Semua identitas responden akan 

dirahasiakan. Kemudian peneliti akan menjelaskan cara menjawab kuesioner 

dengan baik dan benar untuk meminimalisir kesalahan saat mengisi kuesioner. 

Peneliti melakukan pre-test selama 30 menit dan responden menjawab kuesioner 

yang telah disiapkan oleh peneliti. Setelah itu, peneliti memberikan edukasi 

mengenai pendidikan kesehatan reproduksi tentang berpacaran sehat selama 30 

menit. Selanjutnya akan dilakukan post test dan analisa data. Post-test dilakukan 

tiga hari setelah penyuluhan dengan durasi 30 menit. Dalam kegiatan ini peneliti 

dibantu oleh humas di SMA Negeri 1 Kuta Utara.  

Rumus yang digunakan untuk menentukan besar sampel tiap-tiap kelas:  

ni = 
𝑁𝑖

𝑁
 x n 

Keterangan:   

ni = jumlah sampel 

Ni = Jumlah populasi setiap kelas  

N = Jumlah populasi total  

n = Besar sampel  

Jadi perolehan sampel masing-masing kelas adalah:  
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IPA 1 ni = 
𝟏𝟗

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPA 2 ni = 
𝟏𝟕

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 4 

IPA 3 ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 4 

IPA 4 ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 4 

IPA 5 ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 4 

IPA 6 ni = 
𝟏𝟗

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPA 7 ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPA 8  ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPA 9 ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPA 10 ni = 
𝟏𝟕

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 4 

IPS 1 ni = 
𝟐𝟐

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPS 2 ni = 
𝟏𝟗

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPS 3 ni = 
𝟐𝟐

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPS 4 ni = 
𝟏𝟗

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 5 

IPS 5 ni = 
𝟐𝟒

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 6 

IPS 6 ni = 
𝟏𝟖

𝟑𝟎𝟒
 x 75 = 4 
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3. Instrumen yang digunakan  

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik dan 

matang. Sebelum digunakan kuisoner akan diuji validitasnya oleh para ahli yang 

ditentukan oleh institusi.  

a. Pengetahuan  

Kuesioner pengetahuan terdiri dari 13 pertanyaan. Pada kuesioner pengetahuan, 

peneliti menggunakan skala guttman, yaitu benar= 1 dan salah= 0.  

b. Sikap  

Kuesioner sikap terdiri dari 12 pertanyaan. Pada kuesioner sikap, peneliti 

menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (ST), 

ragu-ragu (RR), setuju (S), dan sangat setuju (SS) kemudian diklasifikasikan ke 

dalam kategori sikap positif jika T> median, sedangkan negatif jika T ≤ median. 

Kriteria positif ditandai dengan kode 1, kriteria negatif ditandai dengan kode 0.  

4. Uji Validitas dan uji realibilitas 

a. Uji validitas 

Menurut Arikunto (2010) suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat 

mengukur apa yang hendak diukur. Pembuatan instrumen atau alat ukur dapat 

dilakukan dengan acuan dan validitas isi (content validity) dan validitas konstruk 

atau validitas kerangka (construct validity) (Masturoh dan Anggita, 2018).  

Dalam penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah validitas konten 

(isi) dan validitas kontruk. Pengujian uji validitas menggunakan pearson product 

moment. Item instrumen dianggap valid jika nilsi lebih besar dari 0,5 atau juga bisa 
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membandingkan r tabel. Jika r dihitung lebih besar dari r tabel maka kuesioner 

dinyatakan valid.  

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah kuesioner yang disusun 

berdasarkan adaptasi beberapa kuesioner dan pertanyaan yang disusun sendiri oleh 

peneliti. Uji validitas isi dilakukan oleh expert judgement yaitu Dosen pengajar 

mata kuliah Metodologi Penelitian yaitu Ni Gusti Kompiang Sriasih, SST., M. Kes. 

Sedangkas uji validitas konstruk diujikan pada 30 responden berbeda yang 

kriterianya mirip dengan sampel penelitian namun diuji di tempat yang berbeda. 

Pengujian uji validitas dilakukan dengan analisis pearson product moment dengan 

menggunakan softwere komputer. Item dianggap valid bila nilai lebih besar dari 0,5 

atau juga bisa menggunakan perbandingan r table dengan r hitung. Jika r hitung > r 

table maka kuesioner dinyatakan valid. Nilai r table pada kuesioner dengan jumlah 

uji coba 30 orang untuk level signifikan 5% adalah 0,361. Berdasarkan uji coba 

yang telah dilakukan didapat hasil bahwa dari 20 pertanyaan pada kuesioner 

pengetahuan sebanyak 13 item dinyatakan valid, sedangkan untuk kuesioner sikap 

dari 20 pertanyaan sebanyak 12 item pertanyaan dinyatakan valid. Sisa pertanyaan 

yang tidak valid tidak digunakan kembali. Hasil uji validitas dapat dilihat dalam 

lampiran.  

b. Uji Realibilitas  

Uji realibilitas pada penelitian ini menggunakan metode alpha cronbach. 

Bila alpha cronbach > konstanta (0,7), maka pernyataan dinyatakan realiabel. 

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa sebanyak 13 

item pertanyaan pada kuesioner pengetahuan dinyatakan reliabel karena memiliki 

nilai alpha cronbach lebih dari 0,7 yaitu 0,788 sementara pada kuesioner sikap 
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sebanyak 12 item pertanyaan dinyatakan realiabel karena memiliki nilai alpha 

cronbach lebih dari 0,7 yaitu 0,753. Maka dengan demikian, instrumen penelitian 

dinyatakan reliabel. Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada lampiran.  

 

F. Pengolahan data 

Setelah mendapatkan data yang diperlukan selanjutnya masuk ke proses 

pengolahan data. Tahap-tahap pengolahan data dengan komputer adalah sebagai 

berikut:  

1. Editing (penyuntingan data)  

Hasil observasi yang diperoleh atau di kumpulkan melalui lembar observasi 

perlu disunting (edit) terlebih dahulu. Secara umum editing adalah kegiatan 

mengecek dan perbaikan isian formulir atau lembar observasi tersebut: apakah 

lengkap, dalam arti semua langkah-langkah sudah diisi (Notoatmodjo, 2018). 

Kegiatan pada tahap ini yaitu mengecek kesalahan ataupun kekurangan data dari 

responden, mengecek kelengkapan data, serta mengecek macam isian data untuk 

menghindari ketidakpastian pengisian instrumen pedoman wawancara dari domain 

pengetahuan dan sikap.  

2. Coding  

Setelah semua lembar observasi diedit atau disunting, selanjutnya dilakukan 

peng-kodean atau coding, yakni mengubah data berbentuk kalimat atau huruf 

menjadi data angka atau bilangan (Notoatmodjo, 2018). Pada tahap ini dilakukan 

klasifikasi jawaban dari responden. Memberi skor atau nilai pada masing-masing 

jawaban menurut item sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam definisi 

operasional tujuannya untuk mengkategorikan variabel dependen pada pre-test dan 

post-test. Pada domain pengetahuan diberi nilai 1 jika jawaban benar dan 0 bila 
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jawaban salah. Pada domain sikap “Sangat Setuju (SS)” = 5, “Setuju (S)” = 4, 

“Ragu-ragu (RR)” = 3, “Tidak Setuju (TS)” = 2, “Sangat Tidak Setuju (STS)” = 1. 

Skor tersebut diberikan pada jawaban dengan pernyataan favorable, sedangkan 

pernyataan unfavorable Setuju (SS)” = 1, “Setuju (S)” = 2, “Ragu-ragu (RR)” = 3, 

“Tidak Setuju (TS)” = 4, “Sangat Tidak Setuju (STS)” = 5 kemudian 

diklasifikasikan ke dalam kategori sikap positif jika T > median, dan negatif jika T 

≤ median. Kriteria positif ditandai dengan kode 1, negatif dengan kode 0.  

3. Memasukkan data (data entry) atau processing data  

Yakni langkah-langkah dari masing-masing responden yang dalam bentuk 

“kode” (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program atau “software” 

komputer. Software komputer ini bermacam-macam, masing-masing mempunyai 

kelebihan dan kekurangannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan entry data 

dengan menggunakan program komputer.  

4. Tabulating  

Tabulating yaitu membuat tabel-tabel data, sesuai dengaan tujuan penelitian 

atau yang dinginkan oleh peneliti (Notoatmodjo, 2018).  

 

G. Analisis data  

Analisis dilakukan untuk mendeskripsikan, menghubungkan, dan 

menginterpretasikan suatu data penelitian (Notoatmodjo, 2018).  

1. Analisis univariat 

Analisis univariat yang dilakukan secara deskriptif dengan menghitung nilai 

proporsi untuk mengetahui skor yang diperoleh responden pada saat mengikuti pre-

test dan post-test. Analisis univariat pada rancangan penelitian ini digunakan untuk 

menganalisis variabel pegetahuan dan sikap remaja putri sebelum dan sesudah 
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diberikan penyuluhan tentang berpacaran sehat.  Perhitungan nilai pengetahuan 

rumus:  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑎𝑙
 x 100 

2. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan skor 

pengetahuan dan sikap remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan 

tentang berpacaran sehat. Pada variabel pengetahuan telah dilakukan uji statistik 

normalitas yaitu uji Kolmogorov-Smirnov karena sampel lebih dari 50. Hasil uji 

homogenitas data didapat nilai signifikan <0,05, maka data tidak homogen. Hasil 

uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil nilai signifikan <0,05. Hasil ini 

menyatakan data tidak berdistribusi normal maka, peneliti menggunakan 

menggunakan uji Wilxocon. Pada variabel sikap menggunakan uji Wilcoxon.  

Uji hipotesis penelitian ditetapkan Ha diterima dan Ho ditolak jika p value 

< dari alpha 0,05. Ha ditolak dan Ho diterima jka p value >alpha 0,05.  

 

H. Etika Penelitian 

Etika berasal dari Bahasa Yunani aitu ethos yang artinya kebiasaan dan 

peraturan berperilaku di masyarakat. Etika membantu peneliti untuk melihat 

secara kritis moralitas dari sisi subjek penelitian. 

Semua penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek harus 

menerapkan 4 (empat) prinsip dasar etika penelitian, yaitu: 

1. Menghormati dan menghargai subjek (respect for person) 

Peneliti harus mempertimbangkan secara mendalam terhadap kemungkinan 

bahaya dan penyalahgunaan penelitian. Perlu perlindungan pada subek penelitian 

yang rentan terhadap bahaya penelitian.  
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2. Manfaat (beneficence)  

Penelitian diharapkan membawa manfaat yang baik bagi peneliti maupun 

subjek penelitian dan mengurangi kerugian atau risiko bagi subjek penelitian. Maka 

dari itu, desain penelitian harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan dari 

subjek peneliti. 

3. Tidak membahayakan subjek penelitian (non-maleficent)  

Sangatlah penting bagi peneliti memperkirakan kemungkinan-

kemungkinan apa yang akan terjadi dalam penelitian sehingga dapat mencegah 

risiko yang membahayakan bagi subjek penelitian. 

4. Keadilan (justice) 

Makna keadilan dalam hal ini adalah tidak membedakan subjek. Perlu 

diperhatikan bahwa penelitian seimbang antara manfaat dan risikonya. Risiko yang 

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

(Masturoh dan Anggita, 2018).  

 

 

 

 

 


