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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

IV.I Desain Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan quasi eksperimen dengan  desain pretest 

posttest with control grup. Desain ini tidak mempunyai batasan yang ketat 

terhadap randominasi dan pada saat yang sama dapat mengontrol ancaman-

ancaman validitas (Notoadmodjo, 2012). 

 

 

 

Keterangan : 

O1  :  Memberikan kuesioner pretest                                             

O2  :  Memberikan kuesoner Postest 

X    :  Memberikan promosi kesehatan dengan media buku cerita bergambar 

 Jarak antara posttest dengan intervensi sebaiknya dilakukan sependek 

mungkin untuk memanimalisir terjadinya paparan dari luar.(Safitri dkk, 2014). 

Dengan demikian pretes dilakukan sebelum intervensi, setelah diakukan 

intervensi selang satu hari kemudian diberikan post test. 

 

 

    

O1                              X                          O2 

O1                                                           O2 
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IV. 2 Waktu penelitian 

IV.2.1 Waktu dan tempat  penelitian 

penelitian  ini di lakukan pada siswa  kelas V SDN 07 Pontianak 

Timur  sebagai kelompok eksperimen  yang diberikan perlakuan 

menggunakan buku cerita bergambar dan siswa kelas V SDN 33 

Pontianak Utara sebagai kelompok kontrol  yang tidak diberikan 

perlakuan dengan buku cerita bergambar. Penelitian dilaksanakan 

tgl 19- 22 Desember 2018. 

IV.2.1 tempat  penelitian 

  Tempat dilakukannya penelitian ini adalah SDN 07 Pontianak     

Timur      SDN 33 Pontianak Utara 

IV.3 Populasi dan sampel 

IV.3.1 Populasi 

  Populasi penelitian ini adalah  seluruh siswa kelas V SDN 07 

Pontianak Timur dan siswa kela V SDN 33 Pontianak Utara.                                                                  

          IV.3.2 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 07 Pontianak  

Timur dan siswa/i kelas V SDN 33 Pontianak Utara. Perhitugan 

besar sampel penelitian ini di hitung dengan manual,  berdasarkan 

rumus sampel minimal (Lemeshow, 1997) sebagai berikut : 
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                        𝑛            =     
  σ (𝑍1𝜎−+𝑍1−ß)2

(𝑢1−𝑢1)2  

                           𝑛            =    
  20 (5%+95%)2

(63−88)2    

                          𝑛            =    
20  (52+ 2.5.95+952 )

           (632+ 2.63.88+882) 
                  

                       n           =   18,5696 (19) 

                     Keterangan : 

                     n            =  Jumlah sampel 

                     σ            =   Standar Deviasi 20 

                         𝑍1−𝜎        =   Tingkat kemaknaan  5% 

                      𝑍1−ß        =   Tingkat kekuatan 95% 

                     UI           =   Hasil pretes penelitian sebelumnya 63 

                     U2          =    Hasil postes penelitian sebelumnya 88 

Setelah dilakukan perhitungan sampel, didapatkan jumlah sampel 

yang  akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 19 

sampel. Untuk    mengantisipasi terjadinya drop-out dari subyek 

penelitian di atas maka sampel ditambah 1 responden, sehingga 

sampel yang diambil sebanyak 20 responden untuk masing-masing 

kelompok eksperimen dan kontrol,sehingga jumlah keseluruhan 

sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden. 
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IV.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Data dalam proses penelitian merupakan salah satu pendukung utama 

berjalannya penelitian. Pada penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan 

menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. 

1.    Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran terhadap  

pengaruh media buku cerita bergambar terhadap pengetahuan responden 

yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui kusioner 

2. Data Sakunder 

Data sakunder diperoleh dari laporan hasil Rikesdas 2013-2017, situs 

internet, Dinas kesehatan Kota Pontianak, UPK Puskesmas Kampung 

Dalam,dan Instansi lainnya yang berhubungan dengan penelitianan. 

IV.5. Instrumen Penelitian 

          IV.5.1 Kuesioner 

   Kuesioner tersebut bentuk penjabaran variable peneliti untuk 

mengukur   pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan promosi 

kesehatan tentang CTPS. Kuesioner yang dibuat adalah kuesioner 

untuk mengukur pengetahuan tentang CTPS sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi. 
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        IV.5.2  Media buku cerita bergambar 

Penelitian ini menggunakan media berupa buku cerita bergambar 

CTPS.  Dalam perancangan media buku cerita bergambar ini 

melalui beberapa tahap yaitu , menentukan tema, mengembangkan  

judul, pencarian ide (termasuk mengembangkan karakter dan 

menentukan ilustrasi yang akan digunakan), mengalurkan cerita 

(cerita awal, tengah, dan akhir).  

a.  Judul  

                     Mari Mulai dari sekarang Hidup bersih dan sehat 

b.  Pembahasan buku cerita bergambar 

Menjelaskan  pentingnya mencuci tangan pakai sabun (CTPS)   

menjelaskan    5 waktu yang tepat untuk mencuci tangan pakai 

sabun,    Menjelaskan dampak dari tidak CTPS, Menjelaskan 

Manfaat dari CTPS 

c.  Karakter buku cerita bergambar 

                   Anita    :  Karakter utama dalam cerita 

                   Dila      :  Teman anita 

                   Andi     :  Teman anita 

                   Mak      :  Orang tua anita 

                   Ayah     :  Orang tua anita 

d. Menentukan teks, sketsa,  dan pewarnaan gambar  

e.  Uji coba media 
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Uji coba media dilakukan pada bulan Desember 2018 di SDN 13  

Pontianak Timur  yang terakreditasi B. Pemilihan tempat 

berdasarkan adanyakesamaan karakteristik siwa  dan lingkungan 

dengan sekolah yang yang di jadikan sebagai sasaan penelitian. 

Uji media dilakukan setelah proses pembuatan media telah 

selesai. Uji oba ini dilakukan dengan cara memberikan buku 

cerita bergambar kepada 15 siswa/i kelas V, kemudiian siswa 

mengisi pertanyaan  pada kuesoner yang telah di siapkan,dan 

Hasil uji coba media menunjukan bahwa sebagaian besar siswa 

memberikan tanggapan positif pada buku cerita bergambar 

(Lampiran uji validitas media). 

IV.6.  Teknik  Pengolahan dan Penyajian Data 

            IV.6.1 Pengolahan Data 

1. Editing 

yaitu pemeriksaan kuesioner untuk mengetahui kelengkapan 

pengisian data oleh responden apakan telah sesuai dengan yang 

semestinya seperti : kelengkapan biodata dan jawaban responden. 

Dan jika ditemukan kuesioner yang tidak lengkap diisi maka 

meminta langsung kepada responden dan bimbinganya untuk 

melengkapi pengisian data yang diperlukan. 

2. Coding 
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pemberian kode pada jawaban responden untuk memudahkan 

pengolahan data. Dan menghindari kesalahan fatal dalam 

pengentrian data. 

3. Scoring 

yaitu kegiatan merubah kuesioner atau pernyataan dengan 

memberikan nilai atau skor pada variabel pengetahuan. Dalam hal 

ini pengetahuan diberi nilai atau skor 1 = jawaban benar dan 0 = 

jawaban salah 

4. Entry 

yaitu memasukan data penelitian yang diperoleh kedalam tabel 

data    dengan mengunakan program aplikasi komputer dengan 

format yang telah dibuat. 

5. Tabulating 

yaitu mengelompokan data kedalam bentuk tabel yang telah di 

buat sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian disajikan 

dalam beberapa tabel 

6. Analizing 

Menganalisa data untuk mengetahui uji hipotesis dengan maksud 

dan tujuan penelitian. 

            IV.6.2 Penyajian Data 

1.  Tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel memudahkan untuk membaca 

data         sesuai dengan tujuan penelitian. 
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                       2.   Teks dan Narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks dan narasi adalah umum 

dilakukan  untuk dapat mendeskripsikan atau memberikan 

penjelasan terhadap data yang telah disajikan dalam bentuk tabel. 

           IV.6.3  Analisa data 

Cara atau teknik analisa data yang digunakan     adalah dengan       

menggunakan      bantuan program komputerisasi yang di kenal 

dengan istilah SPSS. 

a.   Uji  normalitas 

  Uji normalitas data sampel dilakukan dengan uji Shapiro- 

Wilk untuk           mengetahui sebaran data terdistribusi 

normal atau tidak. 

b. Uji beda dua rata-rata hasil akhir 

Uji beda dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui adanya  

perbedaan rata-            rata antara pretest dan postest pada 

kelompok eksperimen dengan kontrol 

c. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis menggunakan uji-t test berpasangan apabila 

distribusi datanya   normal atau menggunakan Wilcoxon 

apabila sebaran data tidak normal, untuk mengetahui apakah 

hipotesis diterima atau ditolak. 




