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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi 

eksperimen pre-test dan post-test. Penelitian ini mengunakan teknik 

pengambilan datanya dengan menggunakan instrumen yang berupa 

kuesioner (angket). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. 

4.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Waktu,Penelitian 

Penelitianndilaksanakan pada.bulan Januari 2020. 

2. Lokasi Penelitian. 

Penelitian.bertempat di SD 04 Muhammadiyah Malang. 

4.3  Populasi dan Sampel 

4.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dari penelitian 

ini adalah siswa kelas 3 dan 4 SD 04 Muhammadiyah Malang. 

4.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sampel dari penelitian ini adalah siswa Dokter Kecil kelas 3 

dan 4 yang memenuhi kriteria inklusi. 
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4.3.3 Teknik pengambilan sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah total sampling yang disesuaikan dengan kriteria inklusi dan eksklusi. 

4.3.4 Karakteristik Sampel Penelitian 

Kriteria Inklusi: 

a. Siswa Dokter Kecil SD Muhammadiyah 04 Malang kelas  3 dan 

4 

b. Siswa berprestasi di kelas 

c. Telah mendapat persetujuan orang tua / wali murid 

d. Belum pernah mendapatkan pelatihan dokter kecil 

Kriteria Eksklusi: 

a. Tidak hadir saat pelatihan 

4.4 Variabel dan Definisi Operasional 

4.4.1 Variabel 

a. Variabel independen (bebas) : Promosi Kesehatan. 

b. Variabel dependen (tergantung) : Pengetahuan Dokter Kecil 
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4.4.2 Definisi Operasional  

1. Promosi Kesehatan PHBS 

Promosi kesehatan tentang PHBS adalah pelatihan terhadap 

Dokter Kecil untuk meningkatkan tingkat pengetahuan tentang PHBS 

sesuai dengan indikator keberhasilan PBHS di sekolah. Promosi 

kesehatan dilakukan dengan metode ceramah, leaflet dan role play. 

2. Tingkat Pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Tingkat pengetahuan PBHS adalah kemampuan pengetahuan 

individu terhadap 8 indikator keberhasilan PHBS. Yang diukur dengan 

Kuisioner PHBS sebanyak 40 soal dimana jawaban benar berskor 1 dan 

salah bernilai 0. Kuisioner diberikan dua kali yaitu sebelum dan sesudah 

diberikan promosi kesehatan. Pengukuran dari tingkat pengetahuan 

diukur dengan skala nominal. 

4.5 Alat dan Bahan 

1. Pedoman Pelatihan Dokter Kecil (Kemenkes, 2011) 

2. Kuesioner PHBS  

4.6 Prosedur Penelitian   

1. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer 

yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada siswa kader 

Dokter Kecil SD 04 Muhammadiyah Malang.  
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2. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Prosedur Penelitian 
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4.7 Analisis Data 

Data yang dikumpulkan akan diolah, dianalisis dan diinterpretasi untuk 

menguji hipotesis dengan menggunakan program SPSS For Windows versi 24 

dengan metode sebagai berikut:  

a. Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan masing masing 

variabel baik variabel bebas (independen) maupun variabel terikat 

(dependen). Output analisis univariat pada penelitian berbentuk 

tabulasi yang berisikan distribusi frekuensi pengetahuan sebelum dan 

sesudah promosi. 

b. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara pemberian promosi terhadap pengetahuan menggunakan uji 

komparatif kuantitatif berpasangan dengan dua pengulangan Paired 

T-Test dengan uji normalitas Shapiro - Wilk 

Untuk melihat perhitungan statistik digunakan batas kemaknaan (alfa) 
= 0,05. Hasil uji statistik dikatakan bermakna apabila mempunyai nilai p < 
0,05 


