
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode eksperimen 

semu (Quasi Eksperimen). Rancangan penelitian ini menggunakan pretest-

posttest with control group design. Penelitian dengan desain eksperimen 

semu tidak memiliki ciri-ciri rancangan eksperimen yang sebenarnya, karena 

variabel-variabel yang seharusnya dikontrol atau dimanipulasi sulit 

dilakukan.33 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS dengan menggunakan media 

video dan media flyer atau selebaran pada remaja di SMK N 1 Temon. 

 

  

 

 

 

Gambar 4.  Rancangan Penelitian 
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Keterangan: 

R: Penggolongan penentuan grup (random) 

O1: Pengukuran pengetahuan sebelum diberikan media video pada 

kelompok eksperimen dengan cara tes awal (pretest) 

X1: Perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen yaitu dengan 

media video 

O2: Pengukuran pengetahuan sesudah diberikan media video pada 

kelompok eksperimen dengan cara test akhir (posttest) yang 

dilakukan setelah diberikan media video 

O3: Pengukuran pengetahuan pada kelompok kontrol yang diberikan 

media flyer dengan cara tes awal (pretest) 

X2 Perlakuan (treatment) yang diberikan pada kelompok kontrol yaitu  

dengan media flyer. 

O4 Pengukuran pengetahuan pada kelompok kontrol yang diberikan flyer 

dengan cara tes akhir (posttest) yang dilakukan 20 menit setelah 

diberikan slebaran (flyer) 



 

 

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.34 Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah 

siswa siswi SMKN 1 Temon sejumlah 140 siswa. 

2. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari karakteristik yang terdapat pada 

bagian populasi. kriteria sample meliputi kriteria inklusi yang merupakan 

kriteria yang mana subyek penelitian dapat mewakili sample penelitian 

dan dapat memenuhi syarat sebagai sampel.32,33  

Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang mana subyek penelitian 

tidak dapat mewakili sampel karena tidak memenuhi syarat-syarat 

sebagai sampel penelitian.34 Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah 

siswa yang Memiliki aplikasi Whatsapp. Kriteria eksklusi pada penelitian 

ini merupakan siswa kelas XII dan yang tidak mengikuti penelitian 

hingga selesai. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling merupakan Teknik dalam pengambilan sampel 

digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian. Penelitian ini 

menggunakan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang 



didasarkan pada suatu kriteria inklusi dan eksklusi yang dibuat oleh 

peneliti sendiri. Kemudian untuk menetukan sampel sesuai jumlah 

minimal sampel peneliti meminta bantuan pihak ketiga yaitu guru. 

Banyaknya sampel didapatkan dari rumus besar sampel untuk uji 

hipotesis terhadap rerata dua populasi yaitu:  

n = 2(
(Zα + Zβ)s

x1−x2
)2 

Selisih rerata peningkatan pengetahuan antar kedua kelompok 

pada penelitian terdahulu oleh Nurul Aeni dan Diyah Sri Yuhandini 

(2018) yaitu 5,5 dengan standar deviasi 8,32. 

n = 2(
(Zα + Zβ)s

x1−x2
)2 

n = 2(
(1,96 + 1,28)8,32

5,5
)2 

n = 2(
23,296

5,5
)2 

n = 2(4,24)2 

n = 2 x 17,96 

n1 = 35,9 dibulatkan menjadi 36 

Keterangan : 

n = besar sampel minimal (perkelompok) 



s  = simpangan baku atau standar deviasi 

Zα = nilai Z pada derajat kepercayaan 95% (α = 5% adalah 1,96) 

Zβ = nilai Z pada kekuatan uji 80% (1,28) 

x1-x2 = beda rata-rata pengetahuan yaitu diantara kedua 

intervensi yang dilakukan.  

Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 36 siswa 

pada kelompok eksperimen dan 36 siswa pada kelompok kontrol, 

dengan jumlah total 72 siswa. Berdasarlan cara pengambilan sampel 

yaitu terdapat 92 siswa yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi 

selanjutnya untuk mendapatkan sampel dilakukan simple random 

sampling dengan membuat kocokan ganjil genap sejumlah sampel 

yang diperlukan nomor ganjil digunakan untuk menjadi kelompok 

intervensi dan nomor genap digunakan sebagai kelompok kontrol. 

C. Waktu dan Tempat  

1. Waktu penelitian yaitu pada bulan November 2018 hingga Juli 2019. 

2. Tempat penelitian untuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

yaitu di SMK Negeri 1 Temon. 

D. Variabel Penelitian 

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

yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep 



pengertian tertentu.33 Variabel yang diteliti pada penelitian ini terdiri dari 

variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (dependen). 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (independen). Variabel pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Variabel independen adalah pemberian video dan pemberian flyer. 

2. Variabel dependen adalah peningkatan pengetahuan tentang HIV/AIDS 

E. Defini Operasional Variabel Penelitian 

Defini Operasional Variabel (DOV) adalah uraian tentang batasan variabel 

yang dimaksud, atau tentang apa yang diukur oleh variabel bersangkutan.33 

                   Tabel 3. Defini Operasional Variabel (DOV) 

Nama 

Variabel  

Definisi Operasional Skala 

ukur 

Hasil Ukur 

Media Video 

(Pengetahuan 

tentang 

HIV/AIDS) 

Metode penyampaian 

informasi tentang 

HIV/AIDS menggunakan 

alat bantu berupa media 

video  

Nominal  1= video 

2= flyer 

Media Flyer  Metode penyampaian 

informasi tentang 

HIV/AIDS menggunakan 

alat bantu berupa media 

flyer 

Nominal  1= video 

2= flyer 

Peningkatan 

Pengetathuan 

mengenai 

HIV/AIDS 

Selisih antara posttest dan 

pretest. Diukur 

menggunakan kuesioner 

pertanyaan benar dan salah 

tentang HIV/AIDS dengan 

jumlah 25 butir soal 

Interval  Kuesioner terdiri dari 35  

butir soal pernyataan benar 

dan salah tentang 

HIV/AIDS 

Skor pengetahuan jika 

pertanyaan dijawab 



dengan benar =1, 

dan bila salah nilai = 0 

Skor  

=  

Peningkatan pengetahuan : 

1. Meningkat (post test > 

pre test) 

2. Tetap ( post test = pre 

test) 

3. Menurun ( (post test < 

pre test) 

 

 

 

 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh 

langsung dari subyek melalui pengisian lembar angket dan kuesioner. Data 

mengenai pengetahuan HIV/AIDS diperoleh dari hasil skor kuesioner dengan 

melakukan pretest dan posttest. Penelitian dilaksanakan peneliti bersama tim 

yang terdiri dari 4 orang mahasiswa kebidanan. 

G. Alat Ukur/Instrumen dan Bahan Penelitian 

1. Instrumen Data 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

Karakteristik 

Umur remaja Umur remaja dari sejak lahir 

hingga saat dilakukan 

penelitian 

Rasio  a. 15 tahun 

b. 16 tahun 

c. 17 tahun 

Jenis kelamin Pembagian jenis seksual yang 

ditentukan secara anatomis 

dan biologis 

Nominal a. Laki-laki 

b. Perempuan  

Sumber 

Informasi 

Informasi yang pernah 

diperoleh remaja mengenai 

HIV/AIDS 

Nominal a. Pernah 

b. Tidak pernah 

 



lebih baik. Instrumen yang digunakan pada variabel dependen penelitian 

ini adalah kuesioner tes tertulis tertutup tentang HIV/AIDS dengan 

jawaban benar salah. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

memuat pertanyaan mengenai karakteristik responden dan memuat 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi 

pengetahuan dari responden.  

Kuesioner yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan 

tentang HIV/AIDS pada remaja merupakan kuesioner tertutup. Kuesioner 

pengetahuan HIV/AIDS diadopsi dari penelitian sebelumnya dengan 

judul, “Pengaruh Peer Education terhadap Pengetahuan dan Sikap 

Remaja tentang HIV/AIDS”. Dan sudah diuji validitas dan 

realibilitasnya. Responden diminta memilih benar atau salah dari 

pernyataan tersebut. Bila jawaban sesuai kunci, jawaban diberi skor 1, 

bila tidak sesuai dengan kunci jawaban diberi skor 0. 

2. Instrumen Media 

Penelitian ini menggunakan instrumen media berupa flyer dan 

video yang berisi materi mengenai pengetahuan tentang HIV/AIDS yang 

mana didalamnya termasuk pengertian, penyebab, gejala, pencegahan, cara 

penularan, pengobatan  HIV/AIDS. Instrumen penelitian ini adalah alat 

yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik.31 Dalam penelitian ini menggunakan 

instrumen sebagai berikut : 

a. Media Promosi Kesehatan 



Video berdurasi 3 menit 20 detik berisi pembukaan dan materi-materi 

tentang HIV?AIDS. Video ini dibuat menggunakan aplikasi Animaker 

dengan menggabungkan animasi dan teks. Langkah-langkah pembuatan 

Video sebagai berikut: 

a)  Buka websitenya di alamat https://www.animaker.com/ kemudian     

klik tombol warna biru yang ada tulisan START NOW. 

b)  Muncul halaman pendaftaran. Jika belum mendaftar menjadi 

anggota di web Animaker, maka mendaftar terlebih dahulu. 

Mendaftar dapat menggunakan akun Google, Facebook, Linkedin, 

atau E-mail. 

c)  Kalau sudah memiliki akun, klik tulisan Log in. Isi username dan 

passwordnya bila menggunakan email atau menggunakan akun 

Google, Facebook, maupun Linkedin. 

d)  Setelah Log in akan tampil menu untuk membuat animasi. 

e)  Terdiri dari berbagai macam pilihan, yaitu  WHITE    BOARD, 

INFOGRAPHIC, CARTOON, dan CORPORATE. Dalam video ini 

saya memilih WHITE BOARD. 

f)  Selanjutnya akan muncul editor untuk membuat video dan memilih 

animasi. Panel sebelah kiri untuk melihat slide yang sudah dibuat 

dan      bisa digunakan untuk menambah slide baru atau 

menghapusnya bila tidak dibutuhkan. 

g)  Panel timeline yang ada di tengah digunakan untuk memasukkan 

gambar, teks, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. 

https://www.animaker.com/


h)  Panel yang ada di sebelah kanan memiliki fungsi untuk mengatur 

Layouts, Background, Text, Library, Objects, Graphs, Sound, dan 

Images yang akan dimasukkan ke dalam Panel Timeline. 

i)  Setelah selesai membuat animasi sesuai dengan kebutuhan, klik 

tombol Export. Kemudian tampil menu EXPORT OPTIONS. 

Kemudian pilih fitur yang akan digunakan yaitu Download MP4 

atau unggah ke YouTube. 

H. Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan penelitian 

a. Mengumpulkan jurnal, telaah pustaka, studi pendahuluan, 

pembuatan proposal skripsi dan konsultasi dengan pembimbing 

b. Seminar proposal skripsi dan melakukan revisi dari usulan 

pembimbing 

c. Mengurus surat-surat permohonan izin penelitian 

d. Mengurus surat ijin kepada bagian tata usaha di SMKN 1 Temon 

lalu bertemu dengan kepala sekolah  

2. Tahap pelaksanaan penelitianTahap pelaksanaan penelitian terbagi 

menjadi tiga tahap, yaitu tahap pretest, intervensi, dan posttest.  

a. Kelompok Eksperimen 

1) Mengumpulkan Subjek penelitian, yaitu siswi SMKN 1 Temonn  

Kelas XI sebanyak 36 subjek. Peneliti dibantu oleh 2 orang 

mahasiswa  semester 8 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan 



Kebidananyang sebelumnya telah di briefing agar memiki 

presepsi yang sama. 

2) Meminta subjek penelitian yang terpilih agar bersedia menjadi 

setelah mendapatkan penjelasan tentang tujuan, manfaat, dan 

prosedur  penelitian serta hak dan kewajiban selama menjadi 

responden.   Responden yang bersedia selanjutnya 

diminta menandatangani lembar  informed consent. 

3) Menjelaskan kepada responden cara mengisi identitas dan 

menjawab soal kuisioner selama 2 menit. 

4) Melakukan pre test (pengukuran pengetahuan terhadap 

HIV/AIDS) pada kelompok eksperimen  

5) Memberikan intervensi dengan memberikan media video 

mengenai   deteksi dini kanker payudara selama 3 menit. 

6) Melakukan post test (pengukuran pengetahuan HIV/AIDS) pada 

kelompok eksperimen  

7) Memberikan souvenir sebagai reward kepada responden 

b. Kelompok Kontrol 

1)  Menentukan subjek penelitian, yaitu siswi SMKN 1 Temon 

sebanyak 36 orang. Peneliti dibantu oleh 2 orang mahasiswa 

kebidanan semester 8 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang 

sebelumnya telah di briefing agar memiliki presepsi yang sama 

2)  Meminta subjek penelitian yang terpilih agar bersedia menjadi 

responden setelah mendapatkan penjelasan tentang tujuan, manfaat, 



dan prosedur penelitian serta hak dan kewajiban selama menjadi 

responden. Responden yang bersedia selanjutnya diminta 

menandatangani lembar informed consent. 

3)  Menjelaskan kepada responden cara mengisi identitas dan 

memberikan petunjuk untuk menjawab soal kuisioner selama 2 

menit. 

4)  Melakukan pree test (pengukuran pengetahuan terhadap 

HIV/AIDS) pada kelompok kontrol selama 30 menit. 

5)  Memberikan intervensi dengan memberikan media flyer atau 

selebaran mengenai HIV/AIDS. 

6)  Melakukan post test (pengukuran pengetahuan  HIV/AIDS) pada 

kontrol selama 30 menit.Memberikan souvenir sebagai rewad. 

3. Tahap Penyelesaian  

a. Mengolah data dan mengipretasikan hasil penelitian. 

b. Konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing dan revisi hasil 

penelitian. 

c. Melakukan sidang hasil penelitian, revisi hasil penelitian, dan 

pengesahan hasil penelitian. 

I. Manajemen Data 

1. Pengolahan Data 

a. Editting 

Dalam penelitian ini proses editing merupakan tahap dimana peneliti 

mengecek responden yang lengkap mengikuti proses penelitian. 



b. Skoring/Penelitian 

Setiap jawaban responden diberikan skor sesuai kebutuhan yang 

ditetapkan peneliti yaitu apabila jawaban benar diberikan skor 1 dan 

apabila jawaban salah diberikan skor 0 sesuai dengan kunci jawaban. 

c. Coding 

Mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi data angka 

atau bilangan. 

d. Entry 

Jawaban dari kuesioner yang telah diisi responden kemudian 

dimasukkan kedalam master tabel dan diolah dengan bantuan 

software komputer. 

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  

Analaisis dalam penelitian ini menggunakan analisis univariat dan 

bivariat yang dikerjakan dengan bantuan software komputer.  

a. Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian.33 Analisis 

univariat dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan karakteristik 

responden seperti jenis kelamin, umur, sosial ekonomi, sumber 

informasi yang didapat dan pengetahuan mengenai kesehatan 



reproduksi saat sebelum dan sesudah diberikan ceramah pada 

kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dengan 

menggunakan teknik deskriptif kuantitatif.  

𝑃 =
𝑓

𝑛
× 100% 

Keterangan: 

P : Hasil Persentase   

f   : Frekuensi responden berdasarkan kriteria 

n  : Jumlah keseluruhan responden 

b. Analisis bivariat 

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara 

kedua variabel. Pada penelitian ini uji bivariat dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan peningkatan pengetahuan pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian dianggap ada 

hubungan atau perbedaan bermakna jika p-value ˂0,05. Penelitian 

ini memakai uji parametrik, uji analisis dilakukan dengan paired t-

test untuk menganalisis peningkatan rata-rata pengetahuan pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah 

diberi intervensi, kemudian analisis independent t-test untuk 

mengetahui perbedaan peningkatan rata-rata antara kelompok 

eksperimen dengan kelompok kontrol. Jika dari uji normalitas 

ditemukan bahwa data berdistribusi tidak normal, maka uji t harus 



diganti dengan uji statistic nonparametric yaitu dapat digunakan 

dengan uji Wilcoxon Sign Rank Test.30 

J. Etika Penelitian 

Peneliti mendapatkan rekomendasi persetujuan etik kepada Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan 

Yogyakarta. Subjek pada penelitian ini adalah manusia, sehingga peneliti 

dalam melakukan penelitiannya harus berpegang teguh pada etika penelitian. 

Peneliti juga akan memenuhi hak-hak responden meliputi: 

1. Hak untuk dihargai privasinya 

Peneliti hanya akan menggunakan inisial pada kuesioner dan tidak akan 

mengganggu waktu belajar responden karena telah disediakan waktu 

khusus oleh sekolah. 

2. Hak untuk merahasiakan informasi yang diberikan 

Peneliti tidak akan menyebutkan nama subjek penelitian dan hanya 

menggunakan inisial saja. Peneliti akan menjaga kerahasiaan data dan 

subjek penelitian. 

3. Hak untuk memperolehjaminan keamanan atau keselamatan akibat dari 

informasi yang diberikan. Penelitian akan memberikan jaminan bahwa 

jawaban atas kuesioner yang diisi tidak akan mempengaruhi keamanan 

atau keselamatan responden. 

4. Hak untuk memperoleh imbalan atau kompensasi 

Peneliti memberikan kompensasi pada subjek berupa sovenir. 

L. Kelemahan Penelitian  



Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu pengambilan data posttest 

dilakukan pada hari yang sama, ini berarti akan mempengaruhi hasil 

belajar. Berdasarkan percobaan Ebbinghaus dalam buku Theorist Of 

Learning (2008) Ebbinghaus waktu sejak pertama belajar akan 

berpengaruh pada presentase bahan yang diingat dan yang terlupakan. 

.



 


