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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep 

Keterangan  

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang dikendalikan 

  : Hubungan yang diteliti 

  : Hubungan yang tidak diteliti 

 

 

Video 

Animasi 

Perilaku personal 

hygiene anak 

prasekolah sesudah 

diberikan video 

animasi 

Faktor-faktor yang memengaruhi 

personal hygiene 

 Praktik sosial 

 Status sosial ekonomi 

 Kebudayaan 

 

 

Perilaku personal 

hygiene anak 

prasekolah 

sebelum diberikan 

video animasi 



29 
 

B. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu objek atau sifat dari orang atau kegiatan 

yang memiliki berbagai variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh 

peneliti dengan tujuan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Wibowo, 

2014). Menurut Sugiyono (2014) menyatakan ada macam-macam variabel 

penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi 

atau yang menjadi penyebab perubahan sehingga timbulnya variabel dependen 

(terikat). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah video 

animasi. 

b. Variabel dependen atau variabel terikat, yaitu variabel yang menjadi akibat 

atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Dalam penelitian 

ini yang menjadi variabel terikat adalah perilaku personal hygiene anak 

prasekolah. 

2. Definisi operasional 

Tabel 1. 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran dan 

Alat Ukur 

Skala 

Data 

Video Animasi Teknologi berupa gambar 

dengan efek gerakkan dan 

perubahan bentuk dari suatu 

objek ke objek lainnya.  
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Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran dan 

Alat Ukur 

Skala 

Data 

 Video animasi berdurasi 

selama kurang lebih tujuh 

menit. Video akan 

ditayangkan sebanyak enam 

kali dengan topik yang 

menceritakan mengenai  

kebersihan genetalia yaitu 

cebok dan kebersihan gigi. 

  

Perilaku 

Personal 

Hygiene Anak 

Prasekolah 

Aktivitas atau kegiatan dari 

anak TK mengenai 

kebersihan diri anak meliputi 

pengetahuan, sikap dan 

praktik. 

Instrument yang 

digunakan yaitu 

pedoman 

wawancara 

 

 

a. Pengetahuan  

 

 

 

 

b. Sikap 

Hasil penginderaan anak TK 

mengenai personal hygiene 

dengan topik kebersihan 

genetalia (cebok) dan 

kebersihan gigi. 

Reaksi atau respon anak 

yang masih tertutup dari 

anak terhadap perilaku 

personal        hygiene     yang 

 

 

Pengetahuan 

Skala Ordinal 

Baik:>75-100%  

Cukup:56-75%  

Kurang:<56% 

Sikap  

Skala Ordinal 

Sikap positif 

nilai > median  
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Variabel Definisi Operasional Cara 

Pengukuran dan 

Alat Ukur 

Skala 

Data 

 

 

 

c. Praktik 

meliputi sikap menerima, 

merespon, menghargai, dan 

tanggung jawab. 

Tindakan atau penilaian 

keterampilan anak TK dalam 

menerapkan perilaku 

personal hygiene. 

Menerapkan tindakan dengan 

demonstrasi praktik 

kebersihan genetalia (cebok) 

dan kebersihan gigi. 

 Sikap negatif 

nilai ≤ median 

 

Praktik  

Skala Ordinal 

Baik : >75-

100%  

Cukup : 56-

75%  

Kurang : <56% 
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C. Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

1. Ada perbedaan pengetahuan personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari 

Mengwi Badung. 

2. Ada perbedaan sikap personal hygiene anak prasekolah sebelum dan sesudah 

diberikan video animasi di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari Mengwi 

Badung. 

3. Ada perbedaan praktik personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari 

Mengwi Badung. 
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