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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen semu (quasi-

eksperimental) rancangan pretest posttest dengan kelompok kontrol (pretest 

posttest with control group). Penelitian dengan desain eksperimen semu tidak 

mempunyai pembatasan yang ketat terhadap randomisasi, dan pada saat yang 

sama dapat mengontrol ancaman-ancaman validitas. Selain itu, eksperimen ini 

belum atau tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, 

karena variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi tidak 

dapat atau sulit dilakukan. Peneliti memberikan perlakuan terhadap subyek 

penelitian yaitu pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dengan media 

booklet braille sebagai kelompok eksperimen dan audio sebagai kelompok 

kontrol.(44) 

B. Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian ini menggunakan pretest-posttest with control 

group design. Pretest diberikan pada kelompok eksperimen (01) dan kelompok 

kontrol (03). Intervensi yang diberikan pada kelompok eksperimen (01) yaitu 

dengan media booklet braille sedangkan pada kelompok kontrol (03) yaitu 

kelompok yang diberikan intervensi dengan media audio. Setelah beberapa 

waktu dilakukan posttest pada kelompok eksperimen (02) dan kelompok 

kontrol (04). Perbedaan hasil posttest pada kedua kelompok dapat disebut 

sebagai pengaruh dari intervensi atau perlakuan. 
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Bagan Rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Rancangan Penelitian 

  Keterangan: 

R   : Pengelompokan sampel secara acak random menjadi kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol 

O1 : Pengukuran pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi menggunakan media booklet braille pada kelompok 

eksperimen dengan cara tes awal (pretest) 

X1: Perlakuan (treatment) yang diberikan pada kelompok eksperimen 

yaitu dengan media booklet braille selama 15 menit 

O2: Pengukuran pengetahuan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi menggunakan media booklet braille pada kelompok 

eksperimen dengan cara tes akhir (posttest) setelah 20 menit diberikan 

perlakuan 

O3: Pengukuran pengetahuan sebelum diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi menggunakan media audio pada kelompok kontrol dengan 

cara tes awal (pretest) 

Kelompok 

Eksperimen 

Subjek 

Penelitian 

Kelompok 

Kontrol 

O1     X1      O2 

 

O3    X2         O4 

R 
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X2: Perlakuan (treatment) yang diberikan pada kelompok kontrol yaitu 

dengan media audio selama 15 menit 

O4: Pengukuran pengetahuan sesudah diberikan pendidikan kesehatan 

reproduksi menggunakan media audio pada kelompok kontrol dengan 

cara tes akhir (posttest) setelah 20 menit diberikan perlakuan 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian yang 

memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja 

tunanetra di Asrama Yaketunis Yogyakarta.(44) 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Peneliti menggunakan pengambilan sampel secara acak 

sederhana (simple random sampling), sehingga setiap anggota populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel. Teknik 

pengambilan sampel yaitu dengan undian.(44) 

Adapun kriteria yang ditentukan sebagai berikut: 

a. Kriteria inklusi: 

1) Remaja tunanetra yang tidak mengalami tunarungu atau tunaganda. 

2) Bersedia menjadi responden penelitian. 

b. Kriteria eksklusi: 

Tidak mengikuti rangkaian penyuluhan hingga selesai. 
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c. Besar Sampel 

Banyaknya sampel didapatkan dari rumus besar sampel menurut 

Supranto untuk penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap, 

acak kelompok atau factorial, secara sederhana dirumuskan:(45)  

 

(2 − 1)(𝑟 − 1) ≥ 15 

(𝑟 − 1) ≥ 15 

𝑟 ≥ 15 + 1 

𝑟 ≥ 16 

Berdasarkan data tersebut maka jumlah sampel minimal yang 

didapatkan adalah 16 remaja. Untuk mengatasi responden yang 

mengalami drop out jumlah sampel ditambah 10%. 

 

16 + 16 (10%) 

17,6  

Jumlah sampel yang digunakan adalah 18 remaja untuk setiap kelompok 

eksperimen dan kontrol. Sehingga total sampel yaitu 36 remaja 

tunanetra. 

D. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan November 2018 sampai 

dengan bulan Juni 2019 di Asrama Yaketunis Yogyakarta, yang beralamat di 

Jl. Parangtritis No.46, Danunegaran, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

(𝑡 − 1)(𝑟 − 1) ≥ 15 

 

𝑛 + 𝑛 (10%) 
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E. Variable Penelitian  

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran, 

yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep 

pengertian tertentu. Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab 

timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel terikat (dependen) adalah 

variabel yang dipengaruhi variabel bebas atau variabel independen.(44,46) 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 2 variabel: 

a. Variabel independent dalam penelitian ini adalah media pendidikan 

kesehatan booklet braille dan audio. 

b. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja. 

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel adalah untuk membatasi ruang lingkup 

atau pengertian variabel-variabel yang diamati.(44)  

Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel 

No. Nama 

Variabel 

Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala 

Ukur 

Variabel Independent 

1. Media 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

a. Booklet 

braill 

b. Audio 

Pemberian 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi yang 

diberikan kepada 

remaja tunanetra 

dengan tujuan 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan dan 

mengetahui 

a. Diberi 

booklet 

braille 

b. Diberi 

audio 

 

 

 

 

 

 

a. Booklet 

braille 

b. Audio 

 

Nominal 
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kemampuan 

menjawab 

responden dengan 

diberikan media 

booklet braille dan 

audio 

Variabel Dependent 

1. Tingkat 

pengetahua

n kesehatan 

reproduksi 

remaja  

Hasil dari 

tanggapan subjek 

penelitian dalam 

menjawab dengan 

benar pernyataan 

tentang kesehatan 

reproduksi dengan 

membandingkan 

nilai sebelum dan 

sesudah diberi 

intervensi media 

booklet braille dan 

audio 

Bivariat 

Jawaban benar 

nilai 1 

Jawaban salah 

nilai 0 

 

Multivariat 

a. Kurang (< 

rata-rata nilai) 

b. Baik (≥ rata-

rata nilai) 

 

Kuesioner 

 

 

 

 

Kuesioner 

 

Interval 

 

 

 

 
Ordinal 

Variabel Luar 

1. Umur 

remaja 

Umur remaja 

tunanetra saat 

dilakukan 

penelitian 

a. Remaja 

Awal (11-

13 tahun) 

b. Remaja 

Pertengaha

n (14-16) 

c. Remaja 

Lanjut (17-

20 tahun) 

Angket Ordinal 

2. Pendidikan 

ayah 

Derajat tertinggi 

jenjang pendidikan 

(sekolah formal) 

yang diselesaikan 

ayah (orang tua) 

dari responden 

a. Rendah (≤ 

SMP) 

b. Tinggi (≥ 

SMA)  

Angket Nominal 

3. Pendidikan 

ibu 

 

 

 

 

 

Derajat tertinggi 

jenjang pendidikan 

(sekolah formal) 

yang diselesaikan 

ibu (orang tua) dari 

responden 

a. Rendah (≤ 

SMP) 

b. Tinggi (≥ 

SMA) 

Angket Nominal 
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4. Pendapatan 

orang tua 

Segala bentuk 

penghasilan yang 

diterima oleh orang 

tua responden 

dalam bentuk 

rupiah yang 

diterima setiap 

bulannya 

a. Rendah  

(< Rp 

1.400.000 

b. Tinggi  

(≥ Rp 

1.400.000) 

Angket Nominal 

5. Sumber 

informasi 

Media utama yang 

sering digunakan 

responden untuk 

mendapatkan 

informasi mengenai 

pendidikan 

kesehatan 

reproduksi 

a. Media cetak 

(Contoh: 

buku, 

majalah, 

leaflet) 

b. Media 

elektronik 

(Contoh: 

internet, 

TV, radio, 

audio) 

Angket Nominal 

 

G. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data 

primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden. Pada penelitian 

ini data diperoleh dari responden yang mengisi angket dan menjawab 

kuesioner penelitian tentang pengetahuan kesehatan reproduksi remaja.       

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah dengan memberikan angket 

karakteristik responden (remaja tunanetra) dan kuesioner tingkat 

pengetahuan remaja tunanetra. 
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H. Alat Ukur/Instrumen dan Bahan Penelitian 

1. Alat atau Instrumen Penelitian  

Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah angket dan 

kuesioner. Lembar angket yang digunakan berupa data identitas dan 

karakteristik responden. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis 

yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti 

laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Instrumen 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa kuesioner mengenai 

kesehatan reproduksi remaja. Responden diminta menjawab angket dan 

kuesioner dengan pilihan jawaban benar atau salah yang dibacakan oleh 

peneliti, kemudian responden menjawab secara lisan dan diisikan oleh 

peneliti.  

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan 

tentang kesehatan reproduksi merupakan kuesioner tertutup yang berisi 30 

pernyataan mengenai kesehatan reproduksi. Responden diminta memilih 

benar atau salah dari pernyataan tersebut. Bila jawaban benar atau sesuai 

kunci jawaban diberi skor 1, bila salah atau tidak sesuai dengan kunci diberi 

skor 0.  

Tabel 4. Kisi-kisi kuesioner pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

Indikator Item soal Jumlah soal 

Pengertian kesehatan reproduksi 1,2 2 

Organ reproduksi pria dan 

wanita 

3,4,5,6,7,8 6 

Perkembangan organ reproduksi 

pria dan wanita 

9,10,11,12 4 

Proses kehamilan 13,14 2 



45 

 

 

 

Kehamilan Tidak Diinginkan 

(KTD) 

15,16 2 

Faktor yang mempengaruhi 

KTD 

17,18,19 3 

Resiko KTD 20,21,22 3 

Upaya preventif KTD 23,24,25 3 

Penanganan kasus KTD 

 

26,27,28,29,30 5 

Jumlah  30 

 

2. Bahan Penelitian 

a. Booklet Braille 

Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dengan media booklet 

braille yang dibuat oleh peneliti berisi materi kesehatan reproduksi 

remaja secara menyeluruh dan sederhana sebagai sumber informasi. 

Responden menggunakan indera perabaan untuk membaca booklet 

braille  dan memahaminya. Tahapan-tahapan proses pembuatan booklet 

braille yaitu: 

1) Membuat materi tentang kesehatan remaja secara umum yang berisi 

pengertian kesehatan reproduksi remaja,  organ dan perkembangan 

reproduksi pria dan wanita, proses kehamilan, Kehamilan Tidak 

Diinginkan (KTD), faktor yang mempengaruhi KTD, resiko KTD, 

upaya preventif KTD, dan penanganan kasus KTD. 

2) Materi yang sudah dibuat dikonsultasikan kepada ahli kesehatan 

reproduksi Ibu Mina Yumei Santi S.ST, M.Kes yaitu dosen 

kesehatan reproduksi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 
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3) Hasil konsultasi yang belum sesuai dengan kriteria ahli diperbaiki 

terlebih dahulu dan dikonsultasikan kembali hingga memenuhi 

kriteria.  

4) Naskah yang sudah dikonsultasikan kemudian dicetak menjadi 

booklet braille dan diperbanyak menjadi 18 buku. 

5) Jenis kertas yang digunakan yaitu kertas BC manilla, cover dibuat 

dengan ditambahankan  huruf braille serta halaman booklet dibuat 

bolak-balik. 

6) Setelah booklet dicetak, kemudian dikonsultasikan kepada ahli 

media Ibu Siti Sa’adah yaitu guru MTs A Yaketunis Yogyakarta. 

7) Kemudian booklet yang sudah dikonsultasikan dan hasilnya sesuai 

dengan kriteria siap diperbanyak dan digunakan untuk penelitian.  

b. Audio 

Pemberian pendidikan kesehatan reproduksi dengan media audio. 

Materi dibuat oleh peneliti berisi tentang materi kesehatan reproduksi 

secara menyeluruh dan sederhana sebagai sumber informasi. Responden 

mendengarkan materi dan memahaminya secara langsung. Tahapan-

tahapan proses pembuatan booklet braille yaitu: 

1) Membuat materi tentang kesehatan remaja secara umum yang berisi 

pengertian kesehatan reproduksi remaja,  organ dan perkembangan 

reproduksi pria dan wanita, proses kehamilan, Kehamilan Tidak 

Diinginkan (KTD), faktor yang mempengaruhi KTD, resiko KTD, 

upaya preventif KTD, dan penanganan kasus KTD. 
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2) Materi yang sudah dibuat dikonsultasikan kepada ahli kesehatan 

reproduksi Ibu Mina Yumei Santi S.ST, M.Kes yaitu dosen 

kesehatan reproduksi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 

3) Hasil konsultasi yang belum sesuai dengan kriteria ahli diperbaiki 

terlebih dahulu dan dikonsultasikan kembali hingga memenuhi 

kriteria.  

4) Kemudian dilakukan perekaman suara (audio) menggunakan 

handphone dengan aplikasi perekam suara, yang diisi oleh Febriska 

Noor Fitriana. 

5) Proses perekaman dilakukan pada tiap paragraph dan diedit menjadi 

satu dengan ditambahkan backsound musik pengiring. Proses 

pengeditan menggunakan software pengedit suara pada komputer. 

6) Setelah media audio sudah jadi, kemudian dikonsultasikan kepada 

ahli media Ibu Siti Sa’adah yaitu guru MTs A Yaketunis 

Yogyakarta. 

7) Kemudian audio yang sudah dikonsultasikan dan hasilnya sesuai 

dengan kriteria siap digunakan untuk penelitian. 

I. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen penelitian. Instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Menurut Azwar validitas isi 

merupakan validitas yang estimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau 
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relevensi isi tes melalui analisis rasional oleh panel yang berkompeten atau 

melalui expert judgment.(47,48) 

Hasil uji validitas skala menggunakan Formula Aiken yaitu: 

 

Keterangan: 

s  = r-Io 

Io  = Angka penilaian validitas yang terendah (dalam hal ini adalah 1) 

c = Angka penilaian validitas yang tertinggi (dalam hal ini adalah 5) 

r = Angka yang diberikan oleh penilai 

n = Jumlah expert 

Uji validitas yang digunakan untuk mengetahui validitas pada 

kuesioner dan media dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji validitas 

isi. Uji validitas isi pada skala menggunakan expert judgment  yang 

dilakukan oleh panel ahli dibidang kesehatan reproduksi dan bidang braille 

pada tunanetra, untuk mengetahui apakah kalimat yang digunakan pada item 

dapat dipahami dan apakah sudah mewakili aspek-aspek mengenai 

kesehatan reproduksi remaja. Perhitungan uji validitas menggunakan 

formula Aiken dengan hasil skor minimal yang telah dibulatkan yaitu 0,67 

untuk dinyatakan valid. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan oleh 2 

orang expert judgment. Pada uji validitas isi materi dan kuesioner dilakukan 

oleh satu orang expert judgment dan didapatkan hasil uji validitas sebesar 

0,75 sampai dengan 1 pada setiap item penilaian dengan 3 kali perbaikan 

baik isi materi maupun kuesioner. Sedangkan pada uji validitas media 

V = ∑s/[n(c-1)] 
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booklet braille  dan audio dilakukan oleh satu orang expert judgment yang 

berbeda dan didapatkan hasil uji validitas sebesar 0,75 sampai dengan 1 

pada setiap item penilaian. Sehingga baik uji validitas isi materi, kuesioner 

dan media pendidikan kesehatan, baik booklet braille  dan audio dapat 

dikatakan valid.(47,49) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah keajegan alat ukur artinya konsistenitas alat ukur,  

alat ukur digunakan saat ini pada waktu dan tempat tertentu akan sama bila 

digunakan pada waktu dan tempat yang berbeda. Perhitungan reliabilitas 

harus dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah memiliki 

validitas. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama 

diperoleh hasil yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri 

subjek memang belum berubah. Pada penelitian ini reliabilitas penelitian 

menggunakan koefisien kappa, dengan hasil minimal 0,6 untuk dinyatakan 

reliabel. Pada uji reliabilitas isi materi, kuesioner, media booklet braille  dan 

audio didapatkan hasil uji reliabilitas sebesar 1. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa hasil tersebut sangat reliabel.(44,47,50,51) 

J. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Pengumpulan jurnal, studi pendahuluan, pembuatan proposal 

penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing.  
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b. Seminar proposal penelitian, revisi proposal penelitian, pengesahan 

hasil usulan penelitian. 

c. Peneliti mengajukan etichal clearance  di komisi etik Poltekkes 

Kemenkes Yogyakarta. 

d. Mengurus surat permohonan izin penelitian di Asrama Yaketunis 

Yogyakarta. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Cara kerja dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu 

tim peneliti sebanyak tiga orang. Sebelum dilakukan penelitian, tim peneliti 

memberikan penjelasan mengenai proses pelaksanaan penelitian. Peneliti 

dan tim peneliti berperan sebagai fasilitator dalam kelompok eksperimen 

dan kontrol. Tahap pelaksanaan penelitian terbagi menjadi tiga tahap, yaitu 

tahap pre-test, intervensi dan post-test. Pelaksanaan penelitian berlangsung 

satu hari, dengan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol pada ruangan yang berbeda. Sebelum dilakukan 

penelitian, peneliti melakukan pembagian kelompok secara acak, sampel 

diambil sebanyak 18 orang pada masing-masing kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dilakukan pre-test kemudian 

dilanjutkan intervensi dan post-test. Kemudian diruangan yang berbeda 

kelompok kontrol dilakukan pre-test kemudian dilanjutkan intervensi dan 

post-test. Pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 
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a. Peneliti menentukan subyek penelitian, yaitu kelompok eksperimen dan 

kontrol masing-masing 18 responden yang memenuhi kriteria sebagai 

subyek penelitian. 

b. Peneliti menjelaskan kepada responden mengenai tujuan, manfaat, 

prosedur penelitian serta hak dan kewajiban selama menjadi responden. 

Reponden yang bersedia selanjutnya diminta menandatangani atau cap 

jempol lembar informed consent dan dibagikan snack. 

c. Melakukan pre-test dengan membagikan kuesioner tingkat 

pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja kemudian 

menjelaskan cara mengisi kuesioner yang dimulai dengan pengisian 

identitas dan cara menjawab pertanyaan. Memberikan waktu 15 menit 

untuk pengisian kuesioner. 

d. Memberikan intervensi dengan memberikan materi pendidikan 

kesehatan reproduksi menggunakan media booklet braille pada 

kelompok eksperimen dan materi pendidikan kesehatan reproduksi 

menggunakan media audio pada kelompok kontrol, masing-masing 

kelompok intervensi diberi waktu selama 40 menit. 

e. Melakukan post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

masing-masing kelompok diberi waktu selama 10 menit. 

f. Memberikan waktu kepada responden untuk diskusi tanya jawab jika 

ada pernyataan yang tidak dimengerti. 

g. Peneliti melakukan evaluasi, kemudian mengumpulkan kuesioner post-

test. 



52 

 

 

 

h. Menutup dan membagikan souvenir kepada semua responden 

penelitian. 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Peneliti memeriksa kelengkapan data setelah dilakukan pre-test dan 

post-test. 

b. Mengolah hasil data dengan membandingkan nilai pre-test dan post-

test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

K. Manajemen Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah terkumpul dilakukan pengolahan data dengan 

langkah-langkah berikut:(44) 

a. Editing 

Tahap ini dilakukan pemeriksaan data, pemeriksaan jawaban, 

memperjelas serta melakukan pengecekan terhadap data yang 

dikumpulkan untuk menghindari pengukuran yang salah. Kegiatan ini 

dilakukan dengan memeriksa hasil jawaban dari kuesioner pengetahuan 

kesehatan reproduksi remaja. 

b. Scoring 

Pada tahap ini dilakukan pemberian nilai untuk setiap kuesioner yang 

dikerjakan oleh responden dengan menjumlahkan semua skor dari 

setiap jawaban sehingga diketahui nilai pengetahuan yang dimiliki 

masing-masing responden. Pemberian skor tingkat pengetahuan yaitu 
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skor 1 jika jawaban benar (sesuai kunci jawaban) dan skor 0 jika 

jawaban salah (sesuai kunci jawaban). 

c. Coding 

Memberikan kode pada masing-masing alat ukur untuk mempermudah 

pengolahan selanjutnya. 

Tabel 5. Coding 

Variabel Coding 

Media Pendidikan Kesehatan 

Reproduksi 

1 Media audio 

2 Media booklet braille 

Tingkat Pengetahuan Remaja 

Tunanetra 

1 Jawaban salah nilai 0 

2 Jawaban benar nilai 1 

1 Kurang (< rata-rata nilai) 

2 Baik (≥ rata-rata nilai) 

Umur Remaja 1 Remaja Awal (11-13 

tahun) 

2 Remaja Pertengahan (14-

16) 

3 Remaja Lanjut (17-20 

tahun) 

Pendidikan Ayah 1 Rendah (≤ SMP) 

2 Tinggi (≥ SMA) 

Pendidikan Ibu 1 Rendah (≤ SMP) 

 2 Tinggi (≥ SMA) 

Pendapatan Orang Tua 1 Rendah (< Rp 1.400.000) 

2 Tinggi (≥ Rp 1.400.000) 

Sumber Informasi 1 Media  Cetak  

2 Media Elektronik 

 

d. Entry 

Tahap memproses data agar data yang dientry dapat dianalisis dengan 

menggunakan komputer. Penulis memasukkan data dari jawaban 

responden sesuai dengan kode yang sudah. 
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e. Tabulating 

Dari data mentah dilakukan penataan atau penilaian. Kemudian, 

menyusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga diperoleh 

gambaran mengenai masing-masing variabel. 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian ini dikerjakan dengan bantuan 

software komputer. Penelitian ini menggunakan analisis univariat, bivariat 

dan multivariat sebagai berikut: 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian. Analisis univariat dalam 

penelitian ini digunakan untuk mendiskripsikan distribusi frekuensi 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan 

responden.(44) 

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat merupakan analisis yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan dua variabel yaitu antara variabel bebas dan terikat. Analisis 

bivariat dilakukan untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan setelah 

diberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja dengan media 

booklet braille dan audio. Sebelum dilakukan analisis data bivariat, 

dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui distribusi 

data normal atau tidak normal. Uji normalitas data menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov yang bertujuan untuk menguji sebaran data yang 
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ada berdistribusi normal atau tidak normal dan didapatkan bahwa data 

berdistribusi normal (uji parametrik) dengan nilai p-value >0,05.  

Analisis ini dilakukan dengan program komputer. Analisis bivariat 

dilakukan untuk mengetahui:(46,52) 

1) Peningkatan rata-rata pengetahuan pada kelompok eksperimen dan 

kontrol. Uji hipotesis menggunakan uji Paired t-test dan jika nilai p-

value <0,05 maka ada perbedaan yang bermakna antara pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

2) Perbandingan peningkatan rata-rata pengetahuan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Uji hipotesis pada penelitian ini 

menggunakan Independen t-test. Pada uji Independen t-test  jika nilai 

p-value <0,05 maka terdapat perbedaan peningkatan pengetahuan 

yang bermakna antara kelompok eksperimen dan kontrol.  

c. Analisis Multivariat  

Analisis multivariat adalah metode statistik yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan lebih dari satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen. Analisis multivariat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Regresi logistik 

merupakan analisis statistik yang digunakan untuk perhitungan lebih 

dari dua variabel independen berskala data nominal dengan variabel 

dependen berskala data nominal dikotom. Perhitungan multipel regresi 

dalam penelitian ini dibantu dengan komputerisasi.(44,52,53)  
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L. Etika Penelitian 

Proposal penelitian diajukkan kepada komisi etik penelitian kesehatan 

di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Secara garis besar terdapat empat prinsip 

yang harus dipegang teguh dalam pelaksanaan sebuah penelitain, yaitu:(44) 

1. Menghormati harkat dan mertabat manusia (Respect for human dignity) 

Penelitian perlu mempertimbangkan hak-hak subjek penelitian 

untuk mendapatkan informasi tentang tujuan penelitian melakukan 

penelitian tersebut. Disamping itu, peneliti juga memberikan kebebasan 

kepada subjek untuk memberikan informasi atau tidak memberikan 

informasi (berpartisipasi). 

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (Respect for privacy 

and confidentiality) 

Setiap orang mempunyai hak-hak dasar individu termasuk privasi 

dan kebebasan individu dalam memberikan informasi. Setiap orang berhak 

untuk tidak memberikan apa yang diketahuinya kepada orang lain. Oleh 

sebab itu, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas 

dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti cukup menggunakan coding 

sebagai sebagai pengganti identitas responden. 

3. Keadilan dan keterbukaan (Respect for justice an inclusiveness) 

Prinsip keterbukaan dan adil perlu dijaga oleh peneliti dengan 

kejujuran, keterbukaan, dan kehati-hatian. Untuk itu, lingkungan penelitian 

perlu dikondisikan sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yakni dengan 

menjelaskan prosedur penelitian. 
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4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (Balancing 

harms and benefits) 

Sebuah penelitian hendaknya memperoleh manfaat semaksimal 

mungkin bagi masyarakat pada umumnya, dan subjek penelitian pada 

khususnya. Peneliti hendaknya berusaha meminimalisasi dampak yang 

merugikan bagi subjek.  

M. Kelemahan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih mempunyai 

keterbatasan. Ketika penelitian berlangsung, terdapat keterbatasan ruangan 

sehingga ruangan yang digunakan pada kedua kelompok kurang kondusif dan 

pada kelompok audio gaduh. Responden dengan media audio lebih 

membutuhkan konsentrasi yang tinggi dibandingkan dengan media booklet 

braille. Tim peneliti kurang dapat mengkoordinasikan kondisi saat penelitian 

berlangsung. Terdapat variabel lain yang mempengaruhi hasil penelitian, tetapi 

tidak diteliti. 

 


