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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 JenisdanDesain Penelitian 

 Penelitianinimenggunakan 

desainpenelitiandeskriptifobservasionaldenganmenggunakanmodel one group 

pretest-posttest. Metode tersebut menggunakan teknik mengamati dan mengukur 

praktik cuci tangan anak prasekolah sebelum dan sesudah diberikan demonstrasi 

mencuci tangan.  

4.2 Populasi, Sampel, Metode Sampling  

4.2.1 Populasi, Sampel, Metode Sampling 

  Populasi pada penelitian ini adalah seluruh anak prasekolah yang ada di 

TK. Al-AminWage Taman Sidoarjo yang berjumlah 48 orang. 

4.2.2 Sampel 

 Sampel adalah banyaknya anggota yang akan dijadikan sampel. Besar 

kecilnya sampel sangat dipengaruhi oleh desain dan ketersediaan subyek yang 

diteliti (Notoatmodjo, 2012). 

2N(d)1

N
n




 

Keterangan :  

n : Jumlah sampel 
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N : Jumlah populasi 

d : Tingkat signifikan yang dipilih (d=0,05) 

 

2N(d)1

N
n


  

248(0,05)1

48
n


  

48(0,0025)1

48
n


  

0,121

48
n


  

1,12

48
n   

43  42,85n 
 

Dari perhitungan besar sampel diatas ditemukan sampel pada penelitian ini 

sejumlah43 anak 

4.2.3 Metode Sampling 

Penentuansampeldiambilsesuaidengankriteriainklusidilakukandenganmeng

gunakanpurposive sampling.Purposive sampling adalah teknik penetapan sampel 

dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki 

peneliti. (Hidayat, 2011 ). 
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4.3 IdentifikasiVariabel 

4.3.1 VariabelIndependen 

Dalamhalinivariabelindependennyaadalahdemonstrasicucitangan 

4.3.2 VariabelDependen 

 Dalamhalinivariabel yang dipilihadalahpraktikmencucitangan. 

 

4.4 Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional PengaruhPemberianTeknikMencuciTangan Pada 

Anak Prasekolah Di TK. Al –Amin Wage Taman Sidoarjo. 
No Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter Alat 

ukur 

Skala 

Data 

Skor 

1. Demonstrasi

MencuciTan

gan 

 

 

Usaha untuk 

menyampaikan 

pesan dengan 

memperagakan 

langkah-langkah 

mencuci 

tangandengan 

benar 

 

 

               - 

 

SAP 

 

- 

 

 

        - 

 

2. 

 

PraktikMenc

uci tangan 

 

 

 

Kegiatan 

mempraktikkan 
langkah-langkah 

mencuci tangan 

dengan 

membersihkan 

telapak tangan 

dan punggung 

serta jari tangan 

dengan air bersih 

dan sabun 

1. Membukakran air , 

basahitangan dengan 

air mengalir. 
2. Tuangkansabunsecu

kupnyaketelapaktan

gan 

3. Ratakandengankedu

atelapaktangan 

4. Gosokpunggungtang

andansela-

selajaritangankiriden

gantangankanandans

ebaliknya 

5. Gosokkeduatelapakd
ansela-selajari 

6. Jari-

jaridarikeduatangans

alingmengunci 

7. Gosokibujarikiriberp

utardalamgenggama

ntangankanandanlak

ukansebaliknya 

8. Gosokdenganmemut

arujungjari-

jaritangankanan di 
telapakkiridansebali

knya 

 

Cheklist 

 

Ordinal 

 

1. Mencucit

angankur
ang: 

bila≤ 

56%  

2. Mencuci 

tangan 

cukup 

:bila56-

75% 

3. Mencuci 

tangan  

baik : 
jika76-

100% 
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9. Bilaskeduatangande

ngan air 

10. Keringkantanganden

ganhandukatau 

tissue 

sekalipakaisampaibe

nar-banarkering 

11. Gunakanhandukatau 

tissue 

tersebutuntukmenutu

pkran air 
12. Dan 

tanganandakinisudah

bersih 

 

4.5 Pengumpulan, dan Pengolahan Data  

4.5.1 Instrumen  

  Pengumpulan data yang digunakanolehpenelitiialahmenggunakanchecklist. 

Checklistinidigunakanuntukmengukurcucitangandenganmelakukanpengamatansec

aralangsungdengan 12 pernyataanterhadapanakprasekolah. 

  Checklisttersebutterdapat 2 kriteriayaitujawaban “ya” dan “tidak”. 

Dalammencucitangandiberikankodedandikategorikanmenjadi 3 yaitu 3 = 

mencucitanganbaik, 2 = mencucitangancukup, 1 = mencucitangankurang. 

4.5.2 Lokasi 

  Lokasi yang digunakanpenelitiialah di TK. Al-Amin Wage Kecamatan 

Taman KabupatenSidoarjo. 

 

 

4.5.3 Prosedur Pengumpulan Data 
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 Penelitianinitermasukdalamdesainpenelitiandeskriptif, 

denganpendekatanobservasional. Desain penelitian tersebut mempermudah 

peneliti untuk mengamati dan mengukurpraktikcucitangananakprasekolah 

sebelum dan sesudahdiberikandemonstrasimencucitangan. 

 Tahapawal yang dilakukanialah, 

penelititerlebihdahulumelakukanpendekatankepadaanakdanmenjelaskanmaksudda

rikedatanganpenelitiyaitumelakukanpenelitiantentangteknikmencucitangankemudi

anpenelitimengamati dan mengukur caramencucitangan anak prasekolah sebelum 

diberikan demonstrasiteknikmencucitangan dengan menggunakan checklist 

,menyiapkan 43 anak prasekolah serta alat-alat untuk mencuci tangan seperti, 

sabun, dan tissue kering dengan dibantu fasilitator yang lain sejumlah 3 orang, 

agar dapat mempersamakan persepsi dalam melakukan penelitian. 

 Setelahpeneliti mengukur cara mencuci tangan anak prasekolah sebelum 

diberikan demonstrasi, 

tahapselanjutnyaialahpenelitimendemonstrasikanteknikmencucitanganterhadapres

pondendenganmengajakrespondenuntukmengamatipenelitidalammelakukanteknik

cucitangan.Dalammendemonstrasikanteknikmencucitangan, 

penelitimenggunakantempatmencucitangan yang ada di tempatpenelitian. 

 Tahapselanjutnyasetelahdiberikandemonstrasiteknikmencucitangan, 

penelitimengajakrespondencucitangansecaramandiridanbergantian dan mengukur 

praktik cuci tangan setelah diberikan demonstrasi teknik mencuci tangan. Setelah 

tahap-tahap tersebut sudah dilakukan, peneliti membandingkan jumlah skor 

praktik cuci tangan tersebut antara sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) 



49 

 

diberikandemonstrasi teknik mencuci tangan, apakah praktik cuci tangan itu baik, 

cukup, atau kurang disetiapanak.Tahap-tahaptersebutdilakukanpenelitiselama4 

kali pertemuandenganwaktusetiappertemuan ± 120menit. 

4.5.4 Cara Analisis Data 

 Setelah data terkumpulditabulasi, 

kemudiandikelompokkanberdasarkanvariabeloperasional. Selanjutnya data 

akandiolahmenggunakanaplikasikomputerdengan program 

exceldengantahapansebagaiberikut : 

1. AnalisisUnivariat 

 Data yang didapatkandari checklist 

olehpenelitikemudiandianalisissecaradeskriptifdenganmenghitungpresentas

esetiapvariabeldependendanindependensertadisajikandalambentuktabeldistr

ibusifrekuensiuntukdinarasikandenganrumus (Budiarto, 2002). 

     p =
f

n
 x 100% 

Keterangan : 

p = Angka persentase 

f = Frekuensi yang di cari persentasinya 

n = Jumlah seluruh responden 

 

4.5.5 Pengolahan Data 

 Dalammelakukananalisis, data harusdiolahterlebihdahulu yang 

bertujuanuntukmengubah data menjadiinformasi. Dalamstatistik, informasiyang 
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didapatkandigunakanuntuk proses pengambilankeputusan, 

terutamadalampengujianhipotesis. Dalam proses pengolahan data 

adabeberapalangkah, diantaranya (Hidayat, 2007) : 

1. Editing 

Checklist yang telahterkumpul, diperiksakembalikelengkapannya. 

Dipastikansemuapertanyaantelahdiisidanjawabansesuaidenganmaksudpertany

aan. Dan dihitungjumlahchecklist yang 

terkumpulapakahjumlahnyasesuaidenganjumlahanak yang telahdiobservasi. 

2. Coding 

Dalam memudahkan untuk pengolahan data pada penelitian ini 

mencucitangan diberikan kode 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang.  

3. Scoring 

Peneliti melakukan skoring pada hasil observasi yang telah terkumpul 

sebagai berikut : 

a. MencuciTangan 

Pada variabel mencucitangan dilakukan dengan skala gottman, jika 

jawaban “ya” diberi nilai 1 dan untuk jawaban “tidak” nilai 0 kemudian 

jawaban dijumlahkan setelah itu di prosentasikan dengan rumus : 

Mencuci Tangan =
skor yang diperoleh responden

total skor maksimal 
 x 100% 

Setelah dilakukan  hasil presentase dari perhitungan kemudian ditafsirkan 

kriteria sebagai berikut : 

 

1) Jika ≤ 55% mencucitangan kurang 
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2)  Jika nilai 56% -75% mencucitangan cukup 

3)  Jika nilai 76%-100% mencucitangan baik  

 

4. Tabulating 

Memasukkan data kedalamtabel, danmengaturangka-

angkasehinggabisadihitungjumlahkasus. Setelah data 

terkumpuldalambentuktabel, 

kemudiandilaksanakanpengolahandenganmenghitungskor yang 

tertingidanskorterendahuntukmenentukandistribusifrekuensi. 

 

4.6 EtikaPenelitian 

4.6.1 Informed consent (LembarPersetujuan) 

Informed consentialah bentuk persetujuan antara peneliti dan responden 

penelitian dengan memberikan lembar persetujuan. Informed consent tersebut 

diberikan sebelum peneliti melakukan penelitian dengan memberikan lembar 

persetujuan untuk menjadi responden. 

Tujuan informed consent ialah agar responden memahami maksud dan 

tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika responden bersedia, maka lembar 

persetujuan harus ditandatangani, jika responden tidak bersedia, maka peneliti 

juga harus menghormati hak responden. 

Beberapa informasi yang harus ada dalam informed concent tersebut 

antara lain : partisipasi responden, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang 

dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksanaan, potensial masalah yang akan 

terjadi, manfaat, kerahasiaan, informasi yang mudah dihubungi. 



52 

 

 

4.6.2 Anonimity (TanpaNama) 

Masalah etika keperawatan ialah suatu masalah yang memberikan 

jaminan dalam penggunaan subyek penelitian dengan cara tidak memberikan atau 

mencantumkan nama responden pada lembar alat ukur tetapi hanya menuliskan 

kode pada lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. 

4.6.3 Confidentially  (Kerahasiaan) 

Masalah ini ialah masalah etika dengan memberikan jaminan 

kerahasiaan hasil penelitian, baik informasi maupun masalah lainnya. Semua 

informasi yang telah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya 

kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil riset. 

 

4.7 Keterbatasan 

1. Tingkat koordinasi yang kurang saat mengatur anak-anak untuk bergantian 

mencuci tangan. 

2. Fasilitas untuk mencuci tangan yang kurang memadai di lingkungan 

sekolah. 

3. Waktu yang 

terbatasdalammelakukanpenelitiankarenaterbenturdenganharilibursekolah. 
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4.8 Kerangka Operasional 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4.2Kerangka 

OperasionalPengaruhPemberianTeknikMencuciTanganPadaAnakPra

sekolah Di TK. Al –Amin Wage Taman Sidoarjo.. 

 

Target seluruhsiswadi TK Al-AminWage  TamanSidoarjo 

yang berjumlah 48 anak 

Sampel yang digunakanpadapenelitianiniberjumlah 43anak 

Purposive 

Sampling 

Informed Consent 

Pemberianlembarpersetujuankepadaresponden 

Pengumpulan data denganlembarchecklist 

Pengolahan Data 

Editing, Coding, Scoring, Tabulating 

Analisa Data 

UjiUnivariatdengantabeldistribusifrekuensi 

Penyajian Hasil 

Kesimpulan 


