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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pre-

eksperimental. Pre-eksperimental adalah penelitian yang menguji coba suatu 

intervensi pada sekelompok subjek dengan atau tanpa pembanding (Sugiartini, 

2015). Rancangan desain pre-eksperimental yang digunakan yaitu pre-

eksperimental dengan one group pretest-posttest design. Pada penelitian ini 

perilaku personal hygiene anak prasekolah diukur sebanyak dua kali, yaitu 

sebelum dan sesudah diberikan video animasi. Apabila digambarkan desain 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain Penelitian Perbedaan Perilaku Personal Hygiene Anak 

Prasekolah Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi di 

Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari Mengwi Badung 

 

 

Keterangan: 

O1 : pengukuran perilaku personal hygiene sebelum diberikan perlakuan 

X : perlakuan berupa video animasi 

O2 : pengukuran perilaku personal hygiene setelah diberikan perlakuan 

 

 

 

 

Pre Test            Perlakuan            Post Test 

    O1        X       O2 
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B. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian Perbedaan Perilaku Personal Hygiene Anak    

Prasekolah Sebelum dan Sesudah Diberikan Video Animasi di 

Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari Mengwi Badung 

 

 

 

 

 

Perumusan masalah: 

Adakah perbedaan perilaku personal hygiene anak prasekolah sebelum dan 

sesudah diberikan video animasi 

Studi pendahuluan 

Populasi: 

Seluruh anak TK B Nara Budhi Suari Mengwi Badung 

Sampel: 

Anak TK B Nara Budhi Suari yang memenuhi kriteria inklusi 

Pre-test: 

Mengkaji perilaku personal hygiene anak prasekolah menggunakan 

pedoman wawancara 

Perlakuan: 

Pemberian Video Animasi  

Post-test: 

Mengkaji kembali perilaku personal hygiene anak prasekolah 

menggunakan pedoman wawancara 

Pengolahan data dan analisis data 

Penarikan kesimpulan 

Penyajian data 

Sampling: 

Teknik probability sampling yaitu simple random sampling 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di TK Nara Budhi Suari yang beralamat di Jalan 

Margapati No. 35 Br. Kedua Baha, Mengwi, Badung, Bali yang dilaksanakan 

pada Bulan April 2022. Pertimbangan penentuan lokasi pada penelitian ini ialah 

berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada salah satu pengajar di TK 

Nara Budhi Suari bahwa belum pernah dilakukan pemberian pendidikan personal 

hygiene dengan menggunakan media video animasi kepada anak-anak. 

Pendidikan personal hygiene di TK Nara Budhi Suari selama ini hanya dengan 

ceramah saja. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi penelitian 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh 

objek/subjek tersebut (Rinaldi dan Mujianto, 2017). Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh anak TK B Nara Budhi Suari Desa Baha yang berjumlah 45 orang. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. 

Jumlah Anak TK B di TK Nara Budhi Suari Mengwi Badung  

Tahun Ajaran 2021/2022 

Kelas Jumlah 

TK B1 23 

TK B2 22 

Total  45 
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2. Sampel penelitian 

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Rinaldi dan Mujianto, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah 

anak TK B di TK Nara Budhi Suari Mengwi Badung yang memenuhi kriteria 

inklusi. 

a. Kriteria inklusi 

Kriteria inklusi adalah kriteria atau ciri-ciri yang perlu dipenuhi oleh setiap 

anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Adapun kriteria inklusi 

dalam penelitian ini yaitu: 

1) Anak TK B yang teregistrasi pada buku daftar hadir anak di Taman Kanak-

Kanak Nara Budhi Suari Mengwi Badung. 

2) Bersedia untuk menjadi sampel penelitian dengan menandatangani informed 

consent. 

b. Kriteria eksklusi 

Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak dapat 

digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah 

anak TK B di Taman Kanak-Kanak Nara Budhi Suari yang tidak masuk sekolah 

saat dilaksanakan penelitian. 

c. Besar sampel 

Perhitungan besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Notoatmodjo (2010), yaitu: 
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Keterangan: 

n0  = besar sampel 

Z1-α/2 = standar normal deviasi untuk α, 95% (1,96) 

P = perkiraan proporsi pada kasus tertentu dengan suatu populasi 

d = presisi mutlak (ditetapkan 10% yaitu 0,10) 

n = besar sampel yang diteliti 

N = jumlah populasi anak TK B 

Rumus besar sampel untuk mengantisipasi sampel drop out sebesar 10% sebagai 

berikut: 

n’ =  

Keterangan: 

n’ = jumlah sampel setelah dikoreksi 

n = jumlah sampel berdasarkan estimasi sebelumnya 

f = prediksi presentase sampel drop out (10%) 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas ditambah dengan rumus antisipasi 

sampel drop out, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 34 orang.  

3. Teknik Sampling 

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling dengan metode undian menggunakan spin wheel. Teknik 

sampling ini termasuk kedalam metode penarikan sampel probabilitas. Setiap unit 

sampling sebagai unsur populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi 

sampel.  
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E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama). Data 

primer meliputi karakteristik anak prasekolah dan karakteristik orang tua. 

Pengumpulan data dilakukan oleh  peneliti dan dibantu tenaga enumerator 

sejumlah lima orang. Pengumpulan data primer terhadap sampel penelitian 

dilakukan dengan wawancara terstruktur berdasarkan pedoman wawancara yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti.  Wawancara terstruktur berdasarkan pedoman 

wawancara dilakukan sebelum diberikan perlakuan dan kembali lagi dilakukan 

setelah diberikan perlakuan. 

2. Teknik pengumpulan datas 

Proses penelitian dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah yaitu: 

a. Setelah mendapatkan ijin persetujuan dari pembimbinng dan penguji, peneliti 

mencari surat ijin mengumpulkan data penelitian kepada Ketua Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar melalui bidang pendidikan Jurusan 

Kebidanan Poltekkes Kemenkes Denpasar dan telah mendapat persetujuan 

dengan nomor PP.04.03/024/0494/2022. 

b. Membuat video animasi dan berkonsultasi dengan pakar content creator 

c. Mengajukan etical clearancei dan telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian 

Kesehatan dengan nomor LB.02.03/EA/KEPK/0162/2022. 

d. Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada Kepala Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dan telah 

mendapatkan izin penelitian dengan nomor B.30.070/1206.E/IZIN-
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C/DPMPTSP. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan izin penelitian 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Badung dan telah mendapat izin penelitian dengan nomor 

752/SKP/DPMPTSP/IV/2022. 

e. Menyiapkan alat-alat untuk penelitian yaitu video animasi dan pedoman 

wawancara penelitian. 

f. Proses selanjutnya peneliti menjelaskan maksud dan tujuan peneliti kepada 

Kepala Sekolah TK Nara Budhi Suari dan pengajar/guru di TK Nara Budhi 

Suari Desa Baha sekaligus memberitahu dan melatih pengajar/guru untuk 

membantu pelaksanaan penelitian yang meliputi wawancara saat pre-test, 

pemberian perlakuan berupa video animasi dan wawancara saat post-test. 

g. Melakukan pengumpulan sampel dengan undian 

h. Meminta persetujuan kepada orang tua/wali responden yang telah ditentukan 

agar anak dapat dijadikan responden penelitian (informed consent).  

i. Selanjutnya membagikan pre-test kepada responden yang sudah terpilih 

sebelum diberikan perlakuan. Pelaksanaan pre-test dilakukan berdasarkan 

pedoman wawancara yang dibantu oleh lima tenaga enumerator.   

j. Memberikan perlakuan berupa penayangan video animasi tentang personal 

hygiene. Video animasi berdurasi kurang lebih tujuh menit yang dapat diputar 

pada situs youtube https://www.youtube.com/watch?v=wyDFzUtES7Q 

(Purwati et al., 2021). Frekuensi pemberian video sebanyak enam kali yaitu 

tiga kali dalam seminggu sehingga membutuhkan waktu dua minggu 

(Maharani et al., 2021).    

https://www.youtube.com/watch?v=wyDFzUtES7Q
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k. Membagikan post-test setelah diberikan perlakuan kepada responden dibantu 

oleh tenaga enumeator yang berjumlah lima orang. Pelaksanaan posttest 

dilaksanakan di pertemuan keenam/terakhir diberikan perlakuan yaitu 15 

menit setelah diberikan perlakuan.  

l. Melakukan pengolah dan analisis data berdasarkan nilai pre-test  dan posttest. 

3. Instrumen dan pengumpulan data 

Instrument penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu pedoman wawancara. Pedoman wawancara diberikan kepada responden 

sebelum dan setelah selesai diberikan perlakuan berupa video animasi untuk 

mengidentifikasi perbedaan perilaku sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. 

a. Pengetahuan  

Pedoman wawancara terdiri dari 10 pertanyaan. Pada pedoman wawancara 

ini peneliti menggunakan skala Guttman, yaitu jawaban benar = 1 dan salah = 0 

dengan kriteria baik (>75-100%), cukup (56-75%) dan kurang (<56%). Kriteria 

kurang ditandai dengan kode 1, kriteria cukup ditandai dengan kode 2 dan kriteria 

baik ditandai dengan kode 3.  

b. Sikap 

Pedoman wawancara sikap terdiri dari 10 pertanyaan. Penilaian pada 

pedoman wawancara sikap menggunakan skala guttman, yaitu dengan pertanyaan 

positif. Kemudian diklasifikasikan kedalam kategori sikap positif jika 

nilai>median, sedangkan kategori negatif jika nilai≤median. Kriteria positif 

ditandai dengan kode 1, sedangkan kriteria negatif ditandai dengan kode 0.  
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c. Praktik/keterampilan 

Lembar observasi tindakan terdiri dari 10 pernyataan (5 langkah dari 

praktik cebok dan 5 langkah dari praktik menggosok gigi) dengan menggunakan 

skala likert, yaitu dilakukan dengan benar=3, dilakukan tapi salah=2 dan tidak 

dilakukan=1. Jumlah nilai <56% masuk kedalam kriteria kurang dengan kode 1, 

jumlah nilai 56-75% masuk kedalam kriteria cukup dengan kode 2 dan jumlah 

nilai >75-100% masuk kedalam kriteria baik dengan kode 3. 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Instrument (pedoman wawancara) yang digunakan peneliti adalah 

pedoman wawancara yang disusun oleh peneliti. Uji validitas isi dilakukan oleh 

expert judgement yaitu Dosen Jurusan Kebidanan yang mengajar mata kuliah 

Asuhan Kebidanan Anak (Dr. Ni Nyoman Budiani, S.SiT., M. Biomed). 

Sedangkan uji validitas konstruk diujikan kepada 11 responden yang mirip dengan 

sampel penelitian namun berbeda tempat penelitian. Pengujian uji validitas 

dilakukan dengan analisis pearson product moment dengan menggunakan 

software SPSS versi 23. Item instrumen dianggap valid jika lebih besar dari 0,5 

atau juga bisa membandingkan dengan r tabel. Jika r dihitung > dari r tabel maka 

kuesioner dinyatakan valid. Nilai r tabel pada responden yang berjumlah 11 orang 

yaitu 0,602. Berdasarkan uji coba yang telah dilakukan di PAUD Giri Kumara 

Sobangan, didapatkan hasil bahwa dari 10 pernyataan pengetahuan, 10 pernyataan 

sikap, 5 pernyataan praktik cebok, dan 5 pernyataan praktik menggosok gigi 

adalah valid. Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran 10. 
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b. Uji Realibilitas 

Uji realibilitas dilakukan dengan metode alpha cronbach. Bila alpha 

cronbach > konstanta (0,7), maka pertanyaan dikatakan reliabel. Berdasarkan uji 

realibilitas yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa semua item pernyataan 

pada pengetahuan, sikap dan praktik dinyatakan reliabel karena mempunyai nilai 

alpha cronbach masing-masing sebesar 0,915; 0,913; 0,919; 0,898. Nilai alpha 

cronbach tersebut sudah lebih besar dari 0,7 sehingga instrumen dinyatakan 

reliabel. Hasil uji realibilitas dapat dilihat pada lampiran 10. 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data  

Untuk teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan, editing, 

coding, scoring, entering, dan tabulating. Adapun dengan tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing 

Secara umum editing merupakan kegiatan untuk pengecekan dan 

perbaikan isian formulir atau kuesioner. Hal-hal yang dilakukan dalam proses 

pengecekan adalah memeriksa kembali secara teliti setiap lembar instrumen. 

Proses ini berakhir apabila semua lembar instrumen yang terkumpul lengkap 

sesuai dengan jumlah sampel penelitian dan terisi secara valid (Suiraoke et 

al.,2019). 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, sikap dan praktik/keterampilan. 
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b. Coding 

Coding merupakan kegiatan mengelompokkan data sesuai dengan 

klasifikasinya dengan cara memberi kode tertentu. Tujuannya untuk memudahkan 

proses berikutnya dalam memindahkan data ke dalam sarana penyimpanan seperti 

komputer dan analisis lainnya. Data dalam bentuk angka akan memudahkan 

peneliti dalam menransfer ke komputer dan memilih perangkat lunak yang sesuai 

untuk dilakukan analisis data hasil penelitian (Suiraoke et al., 2019).  Pada tahap 

ini dilakukan klasifikasi jawaban dari responden menurut macamnya. Memberi 

kode pada setiap karakteristik, jawaban responden tiap pernyataanya dan kategori 

skor.  

c. Scoring 

Scoring merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memberi skor 

berdasarkan jawaban responden. Pemberian skor dilakukan sesuai dengan 

jawaban pada masing variabel pengetahuan, sikap dan praktik responden. 

Memberikan total nilai untuk memperoleh kategori pada masing-masing variabel 

dependen sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam definisi operasi. 

d. Entering  

Entering adalah proses data yang dilakukan dengan cara memasukkan data 

dari kuesioner ke perangkat komputer. Setelah semua kuesioner terisi penuh dan 

juga sudah melewati proses pengkodingan, selanjutnya yaitu proses memasukkan 

data yang telah didapatkan berdasarkan pre-test dan posttest kedalam program 

komputer yang ditetapkan. 
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e. Tabulating 

Tabulating dilakukan dengan memasukkan jawaban ke dalam tabel, 

selanjutnya dimasukkan ke komputer dan dianalisis secara statistik (Kurniawati, 

2018). Pada tahap ini, pembuatan tabel-tabel data sesuai dengan tujuan peneliti 

dan jawaban dimasukkan ke dalam tabel sehingga selanjutnya dapat dilakukan 

analisis secara statistik dengan menggunakan SPSS. 

2. Teknik analisis data 

Dalam menganalisis data dapat digunakan analisis data univariat dan 

bivariat yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik 

setiap variabel penelitian. 

a. Analisis univariat 

Analisis univariat dilakukan untuk menganalisis setiap variabel hasil 

penelitian (Notoatmodjo, 2010). Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis 

univariat adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan pengetahuan anak prasekolah sebelum dan setelah diberikan 

perlakuan 

2) Menentukan sikap anak prasekolah sebelum dan setelah diberikan perlakuan 

3) Menentukan praktik anak prasekolah sebelum dan setelah diberikan perlakuan 

4) Menentukan distribusi presentase, nilai minimal, nilai maksimal, nilai tengah, 

dan standar deviasi perilaku personal hygiene anak prasekolah.  

Nilai presentase dihitung dengan rumus: 
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Keterangan: 

P = presentase skor 

f = jumlah jawaban benar 

n = jumlah pertanyaan 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis untuk mengetahui interaksi dua variabel, 

baik berupa komperatif, asosiatif maupun korelatif. Uji statistik dalam penelitian 

ini menggunakan uji Wilcoxon. Perhitungan data yang menentukan analisis 

bivariat menggunakan bantuan komputer. 

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

lebih kecil dari alpha 0,05. Ha ditolak dan Ho diterima jika p value lebih besar 

dari alpha 0,05. 

G. Etika penelitian 

Sebagian besar (90%) penelitian dalam ilmu kesehatan menggunakan 

manusia sebagai subjeknya sehingga peneliti harus memahami prinsip-prinsip 

etika penelitian. Hal ini dilaksanakan agar peneliti tidak melanggar hak-hak 

(otonomi) manusia yang menjadi subjek penelitiam dan menghindari hal-hal yang 

dapat merugikan bagi responden atau peneliti. Adapun prinsip etika penelitian 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Kurniawati, 2018):  

1. Lembar persetujuan menjadi responden (informed consent) 

Lembar persetujuan yang diberikan kepada responden dengan tujuan 

responden mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang diteliti 

selama pengumpulan data. Jika responden bersedia diteliti maka harus 

menandatangani lembar persetujuan. Begitu sebaliknya jika responden menolak 
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untuk diteliti maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap menghormati hak 

responden. 

2. Tanpa nama (anonymity) 

Tanpa nama merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga privasi 

responden. Peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembar 

pengumpulan data, pemberian nama hanya menggunakan kode tertentu.  

3. Kerahasiaan (confidentially) 

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti. Peneliti hanya 

menggunakan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. 

4. Kebermanfaatan (beneficence) 

Hasil penelitian ini akan disimpan di perpustakaan Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Denpasar Jurusan Kebidanan agar dapat digunakan sebagai bahan 

bacaan dan referensi oleh pihak-pihak yang membutuhkan. 
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