
 

 

41 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

        Desain penelitian yang digunakan dengan metode penelitian 

eksperimen yaitu dengan Quasy-Experiment dengan rancangan pretest 

posttest control group design yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pendidikan kesehatan melalui audiovisual sebagai upaya pencegahan 

HIV/AIDS pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

pengaruh dari suatu tindakan pada kelompok subjek yang mendapat 

perlakuan, kemudian dibandingkan dengan kelompok subjek yang tidak 

mendapatkan perlakuan (Nursalam, 2013). 

Tabel 3.1. Desain Penelitian 

Subjek Pra Perlakuan Pasca tes 

K-A O I OI-A 

K-B O - OI-B 

 

Keterangan:  

K-A : subjek perlakuan  

K-B : subjek kontrol 

I : Intervensi yang diberikan  

O : hasil nilai kuesioner sebelum dilakukan pendidikan kesehatan 

OI (A+B) : hasil nilai kuesioner setelah dilakukan pendidikan kesehatan 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah Bantul yang berjumlah 138 orang. Peneliti memilih 

kelas X karena sebagai tindakan preventif agar siswa kelas X memiliki 

perilaku seksual yang baik, kemudian alasan peneliti memilih kelas X 

karena untuk memudahkan penelitian ini, dikarenakan apabila 

populasinya semua siswa SMA Muhammadiyah Bantul kesulitan 

dalam pengumpulan data. 

2. Sampel 

        Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling dimana pengambilan sampel cara memilih sampel 

di antara populasi sesuai dengan yang di kehendaki peneliti, sehingga 

sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah di 

kenal sebelumnya (Nursalam, 2013). Populasi kurang dari 100 diambil 

semuanya, tetapi jika lebih dari 100 dapat di ambil 10-15% atau 20-

25%  atau lebih (Arikunto, 2010).  

Jumlah sampel pada saat pretest adalah 43 dan saat dilakukan 

posttest jumlah siswa adalah 42 (30,4%), hasil perhitungan yang telah 

dilakukan didapatkan 42 siswa sebagai responden yang dijadikan 

subyek penelitian dengan: 

a. Kriteria Inklusi 

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah: 
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1) Siswa kelas X yang bersedia menjadi responden  

2) Mengikuti kegiatan penelitian dari awal hingga akhir kegiatan    

penelitian 

b. Kriteria Ekslusi 

Kriteria Ekslusi pada penelitian ini adalah: 

1) Responden yang sedang sakit pada saat dilakukan penelitian. 

2) Responden yang tidak masuk pada saat dilakukan penelitian 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

        Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah Bantul, 

Yogyakarta. 

2. Waktu Penelitian 

        Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – April 2017. 

D. Variabel Penelitian 

        Variabel adalah perilaku atau karakteristik yang memberikan nilai 

beda terhadap sesuatu (benda, manusia dan lain-lain) (Nursalam, 2008). 

Variabel dalam penelitian ini adalah:  

1. Variabel Bebas (independent) 

        Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

lain (Sarwono, 2006). Variabel bebas pada penelitian ini adalah 

Pendidikan Kesehatan melalui audiovisual. 
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2. Variabel Terikat (dependent) 

        Variabel terikat adalah variabel yang memberikan respon atau 

reaksi jika di bandingkan dengan variabel bebas (Sarwono, 2006). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah upaya pencegahan 

HIV/AIDS yang meliputi: 

- Tingkat pengetahuan tentang HIV/AIDS  

- Perilaku beresiko HIV/AIDS 

E. Definisi Operasional 

        Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang 

dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan 

(Notoatmodjo, 2010).  

 

Tabel 3.2. Definisi Operasional 
Variabel Definisi Operasional Alat ukur Hasil Ukur Skala 

Pendidikan 

kesehatan  

melalui 

audiovisual 

Kegiatan memberikan informasi 

kesehatan pada remaja mengenai 

HIV/AIDS (pengetahuan tentang 

HIV/AIDS dan perilaku beresiko 

terkena HIV/AIDS) melalui 

media audiovisual atau video. 

 1 = Dilakukan  

2 = Tidak 

Dilakukan 

Nominal 

Pengetahuan 

tentang HIV 

AIDS 

Pemahaman remaja atau segala 

informasi yang diketahui dan di 

mengerti oleh remaja  tentang 

HIV/AIDS yang meliputi 

HIV/AIDS secara umum, tanda 

dan gejala, penularan, serta cara 

mencegah penyakit tersebut. 

Kuesioner  a) Baik 76% - 

100% 

b) Cukup 

56% - 75% 

c) Kurang 

<56% 

Ordinal 

 

Perilaku 

beresiko 

HIV/AIDS 

Setiap perilaku atau tindakan 

yang meningkatkan kemungkinan 

seseorang tertular atau 

menularkan HIV/AIDS yang 

terdiri dari pertanyaan tentang 

hubungan seksual dan pemakaian 

narkoba. 

Kuesioner  a) Tidak 

Beresiko 

≥50% 

b) Beresiko 

<50% 

Ordinal 
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F. Alat dan Bahan Penelitian 

        Alat dan bahan/instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya 

lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan 

sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah (Arikunto, 2010). Pada 

penelitian ini alat dan bahan penelitiannya adalah sebagai berikut: 

1. Kuisioner 

a) Kuesioner data demografi 

Kuesioner data demografi berisi pertanyaan yang diisi oleh 

responden yang meliputi:  

- Usia 

- Jenis kelamin. 

b) Pengetahuan tentang HIV/AIDS 

        Bagian kedua berisi 16 pertanyaan tentang pengetahuan 

HIV/AIDS yang terdiri dari 9 pertanyaan positif dan 7 pertanyaan 

negatif. Pertanyaan bagian kedua menggunakan borang yang diisi 

dengan tanda check list  pada jawaban yang paling sesuai dengan 

responden. Pertanyaan positif dinilai dengan skala Guttman, yaitu: 

(1) untuk jawaban yang benar dan angka (0) untuk nilai yang salah, 

sedangkan untuk pertanyaan negatif dinilai dengan, yaitu: nol (0) 

untuk jawaban benar dan satu (1) untuk jawaban yang salah 

(Windiyani, 2012). Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan 
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hasil yang didapatkan dan dibuat persentase jawaban yang benar 

dari seluruh pertanyaan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

N = 
𝑆𝑝

𝑆𝑚
 x 100% 

Keterangan : 

N : Nilai pengetahuan 

Sp : Skor yang didapat 

Sm : skor tertinggi maksimum 

Selanjutnya prosentase jawaban diinterpretasikan dalam 

kalimat kualitatif dengan acuan sebagai berikut :  

Baik : 76-100%  

Cukup : 56-75%  

Kurang : 40-55% (Arikunto, 2005). 

Tabel 3.3. Uraian pertanyaan kuesioner HIV/AIDS 

No 
Aspek 

Pengetahuan 

Nomor Soal 

Jumlah Favorable 

 

Unfavorable 

1 pengetahuan 

tentang 

HIV/AIDS 

8, 10, 12 9, 14 5 

2 Penularan 1, 2, 5,  3, 4, 6, 7, 11 8 

3 Tanda dan gejala 13  1 

4 Pencegahan 15, 16  2 

  

 

c) Perilaku beresiko terkena HIV/AIDS 

        Kuesioner tentang perilaku beresiko terkena HIV/AIDS berisi 

7 pertanyaan pertanyaan dinilai dengan skala Guttman yaitu: (1) 

untuk jawaban yang benar dan angka (0) untuk nilai yang salah, 

sedangkan untuk pertanyaan negatif dinilai dengan skala Guttman, 
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yaitu: nol (0) untuk jawaban benar dan satu (1) untuk jawaban 

yang salah (Windiyani, 2012). 

Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan hasil yang 

didapatkan dan dibuat persentase jawaban yang benar dari seluruh 

pertanyaan rumus yang digunakan sebagai berikut: 

N = 
𝑆𝑝

𝑆𝑚
 x 100% 

Keterangan : 

N : Nilai perilaku beresiko 

Sp : Skor yang didapat 

Sm : skor tertinggi maksimum 

Selanjutnya prosentase jawaban diinterpretasikan dalam 

kalimat kualitatif dengan acuan sebagai berikut :  

Dikelompokkan berdasarkan cut off point (Mean dan Median):  

1. Tidak Beresiko ≥50% 

2. Beresiko <50% 

(Azwar, 2016) .  

Tabel 3.4. Pertanyaan tentang perilaku beresiko terkena HIV/AIDS 

No 

 

 

Aspek Perilaku 

beresiko terkena 

HIV/AIDS 

Nomor soal jumlah 

Favorable unfavorable 

1. Perilaku seksual 5, 6 1, 2, 3, 4 6 

2. Penggunaan 

narkoba 

 7 1 
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2. Video tentang HIV/AIDS 

        Media Audiovisual (video) adalah media pengajaran dan media 

pendidikan yang mengaktifkan mata dan telinga peserta didik dalam 

waktu proses belajar mengajar berlangsung. Video yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah video tentang HIV/AIDS yang berisi 

tentang pengertian HIV/AIDS, penularan HIV/AIDS, faktor resiko 

HIV/AIDS, perjalanan  HIV ke AIDS, hal-hal yang tidak menularkan 

HIV/AIDS dan pengobatan HIV/AIDS. Video ini dari Komisi 

Penanggulangan AIDS Propinsi Jawa Tengah dan alat yang di gunakan 

untuk mendukung instrumen video meliputi: LCD, laptop, Sound 

System, dan layar proyektor. 

G. Jalannya Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta surat resmi studi 

pendahuluan pada bagian pengajaran FKIK UMY untuk 

melakukan studi pendahuluan pada siswa di SMA 

Muhammadiyah Bantul. 

b. Peneliti melakukan studi pendahuluan di SMA Muhammadiyah 

Bantul dan sekaligus meminta ijin apakah peneliti diberikan ijin 

melakukan penelitian di SMA Muhammadiyah Bantul, peneliti 

bertemu bagian BK dan diberikan ijin. 

c. Peneliti menyusun proposal penelitian sesuai dengan judul yang 

sudah di konsulkan kepada dosen pembimbing. 
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d. Peneliti mendaftar ujian proposal penelitian di setujui oleh dosen 

pembimbing. 

e. Peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas kepada 20 siswa. 

f. Peneliti melakukan uji etik penelitian ke komisi etik FKIK UMY. 

g. Peneliti meminta surat ijin penelitian ke FKIK UMY, PDM 

(Pimpinan Daerah Muhammadiyah) Kabupaten Bantul, dan 

Dikpora DIY. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Peneliti menentukan populasi penelitian yaitu 138 responden dan 

sampel sebanyak 42 responden dengan menggunakan teknik 

purpossive sampling. 

b. Peneliti di bantu oleh satu asisten yang bertugas membagikan 

peneliti dalam membagikan kuesioner, dan asisten sudah 

dilakukan briefing terlebih dahulu. 

c. Peneliti membagikan kuesioner kepada kedua kelompok 

d. Peneliti memberikan informed consent (lembar persetujuan) 

kepada responden bahwa responden tersebut bersedia menjadi 

sampel penelitian. 

e. Setelah memberikan informed consent, responden diminta 

langsung mengisi kuesioner pretest yang dibagikan dan apabila 

ada yang tidak jelas dalam pengisian kuesioner responden dapat 

bertanya kepada peneliti. 
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f. Pada kuesioner pretest siswa memberikan kode sesuai dengan 

inisial namanya. 

g. Setelah diberikan kuesioner pretest pada  kelas intervensi 

diberikan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS melalui 

audiovisual (video) menggunakan proyektor dengan waktu yang 

sudah di tentukan di SAP, sedangkan pada kelompok kontrol 

diberikan edukasi tentang cara mencucui tangan yang benar. 

h. Pada saat pengisian kuesioner dan pada saat penyampaian 

pendidikan kesehatan melalui audiovisual peneliti dengan asisten 

mengontrol siswa, apabila terjadi kegaduhan maka peneliti dan 

asisten akan memperingatkan responden untuk tetap 

memperhatikan. 

i. Peneliti melakukan posttest pada pada hari ke 7 setelah diberikan 

pendidikan kesehatan pada kelompok kontrol dan kelompok 

intervensi untuk mengetahui tingkat pengetahuan HIV/AIDS dan 

perilaku beresiko. 

j. Peneliti melakukan pengecekan ulang kuesioner setelah semua 

data terkumpul. 

k. Peneliti melakukan pengolahan data dan analisa data. 

l. Peneliti melanjutkan menuliskan hasil pembahasan dan 

kesimpulan. 
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H. Uji Validitas Dan Reliabilitas 

        Uji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Moment product pearson (Sugiyono, 2007). Sedangkan uji reliabilitasnya 

menggunakan rumus Alpha Chronbach (Arikunto, 2006). 

a) Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu benar-

benar mengukur apa yang di ukur (Notoatmodjo, 2010). Kuesioner 

tentang tingkat pengetahuan HIV/AIDS yang di gunakan peneliti 

adalah modifikasi dari Yuliantini (2012) dengan Judul “Tingkat 

pengetahuan HIV/AIDS dan sikap remaja terhadap perilaku seksual 

pranikah di SMA ‘X” Jakarta Timur”. Dan kuesioner tentang perilaku 

beresiko terkena HIV dibuat sendiri oleh peneliti. 

Uji ini menghitung nilai korelasi data dari masing – masing 

pertanyaan dengan skor total menggunakan teknik Pearson Product 

Moment Corelation dengan level of confidence interval 95% atau 

dengan tingkat kesalahan 5% (α= 0,05). Instrumen dikatakan valid 

apabila nilai r hitung data tersebut lebih dari nilai r tabelnya (0,444). 

Untuk memperoleh distribusi nilai hasil pengukuran mendekati 

normal, maka responden untuk uji coba paling sedikit 20 orang 

(Notoatmodjo,2010). 

b) Uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada siswa di SMA 

Muhammadiyah Kasihan kelas X sebanyak 20 siswa yang memiliki 

karakteristik sama dengan kriteria inklusi penelitin. Kuesioner tingkat 

pengetahuan penyekorannya menggunakan skala Guttman dengan 



52 

 

  

 

rumus uji reliabilitas adalah Cronbach’s Alpha dengan nilai 0,762, 

sedangkan kuesioner perilaku nilai 0,765. 

I. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data  

a. Editing  

Setelah data sudah terkumpul peneliti melakukan pengecekan 

terhadap data yang sudah terkumpul. 

b. Coding 

Setelah data diperiksa atau di cek maka selanjutnya adalah 

memberikan kode pada setiap data untuk mempermudah 

pengolahan data. 

c. Tabulating 

Peneliti akan menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. 

d. Scoring 

Menghitung skor dan nilai dari variabel terikat sesuai dengan 

hasil nilainya. 

e. Entry 

Memasukan data kedalam software komputer kemudian akan 

diolah melalui uji statistik 
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2. Analisis data  

        Analisis data bertujuan untuk memperoleh gambaran dari hasil 

penelitian yang telah di rumuskan dalam tujuan penelitian. Analisa 

data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa data bivariat. 

a. Analisis Univariat 

        Analisis univariat yaitu dilakukan pada suatu variabel dari 

hasil penelitian, yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Pada 

umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan 

persentase dari tiap variabel yang diteliti (Notoatmodjo, 2010). 

Analisis univariat dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan karakteristik responden dalam data demografi 

siswa, untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan 

perilaku beresiko. Hasil analisis univariat ini di tampilkan ke 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data bersifat kategorik 

disajikan dalam bentuk frekuensi dan persentase dan data numerik 

disajikan dalam bentuk mean. 

b. Analisis bivariat  

Analisa ini dilakukan terhadap dua variabel yang diduga 

berhubungan atau berkolerasi (Notoatmodjo, 2010). Dalam 

penelitian ini analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh antara pendidikan melalui audiovisual terhadap upaya 
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pencegahan HIV/AIDS pada Remaja di SMA Muhammadiyah 

Bantul, Yogyakarta.  

Analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

uji non parametric yaitu Wilcoxon untuk dua kelompok 

berpasangan dan uji Mann-Whittney untuk dua kelompok tidak 

berpasangan (Dahlan, 2014). Dari hasil uji ststistik akan 

didapatkan nilai signifikan (p). Jika nilai sig<0,05 maka Ha 

diterima dan Ho ditolak sedangkan jika nilai sig>0,05 maka Ha 

ditolak dan Ho diterima (Dahlan, 2014). 

J. Etika Penelitian 

Uji kelayakan etik untuk penelitian ini dilakukan di Pusat Penelitian 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Berdasarkanb surat etik nomor 151/EP-FKIK-UMY/III/2017 

penelitian ini layak etik dengan memenuhi aspek: 

1. Prinsip Manfaat 

a) Bebas dari penderitaan 

Penelitian harus dilaksanakan tanpa mengakibatkan pada subjek, 

khususnya jika menggunakan tindakan khusus. 

b) Risiko (benefits ratio) 

Peneliti harus hati-hati mempertimbangkan risiko dan keuntungan 

yang akan berakibat kepada subjek pada setiap tindakan. 
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2. Prinsip menghargai hak asasi manusia (Respect human dignity) 

a) Hak untuk ikut/tidak menjadi responden (right to self 

determination) Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. 

Subjek mempunyai hak memutuskan apakah bersedia menjadi 

subjek ataupun tidak, tanpa adanya saksi apapun. 

b) Informed consent 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan Informed consent pada 

setiap respondent yang bersedia menjadi subjek dalam penelitian 

ini, peneliti juga memberikan kebebasan pada responden untuk 

memilih akan berpartisipasi atau menolak untuk menjadi subjek 

penelitian ini. 

3. Prinsip keadilan (Right to justice) 

a) Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (right in fair 

treatment) Subjek harus diperlakukan secara adil sebelum, selama, 

dan sesudah ikut serta dalam penelitian tanpa adanya diskriminasi. 

b) Hak dijaga kerahasiaannya (right to privacy) 

Subjek mempunyai hak untuk menerima bahwa data yang 

diberikan harus dirahasiakan, untuk itu perlu adanya tanpa nama 

(anonymity) dan rahasia (confidently). 

 


