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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian dan Metode Penelitian 

Desain penelitian berisi tahapan penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, sumber data (populasi dan sampel), serta alasan mengapa 

menggunakan metode tersebut (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Metode 

penelitian yang diterapkan pada penelitian ini merupakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:8) “Metode 

deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan 

atau menghubungkan dengan variabel  yang lain”. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian 

yang menjadi obyek penelitian. Hasil deskripsi dapat bersifat kuantitatif 

(menggunakan angka-angka) maupun kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian mengenai pengetahuan perilaku hidup bersih dan 

sehat pada siswa SD Assalam Bandung mengenai beberapa indikator PHBS sesuai 

dengan apa yang dipelajari oleh siswa.  

B. Partisipan 

Partisipan adalah “orang yang berperan serta dalam suatu kegiatan 

(pertemuan, konferensi, seminar, dan sebagainya)” (KBBI, 2017). Partisipan yang 

dimaksud dalam penelitan ini adalah seluruh komposisi masyarakat yang 

mendukung terlaksananya penelitian ini, khususnya wali kelas dan siswa kelas 5 

SD Assalam Bandung. Hal ini dikarenakan kelas 5 SD merupakan tingkatan yang 

dinilai sudah menguasai pengetahuan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. 

Pada tingkat kelas 5 SD dilaksanakan program Dokter kecil dimana program 

tersebut merupakan kegiatan implementasi dalam pembelajaran perilaku hidup 

bersih dan sehat. Berikut data partisipan dalam penelitian ini : 
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Tabel 3.1 Data Partisipan Penelitian 

No Partisipan Peran Jumlah 

1.  Kepala Sekolah SD 

Assalam Bandung 

Memberikan izin kegiatan penelitian 1 orang 

2.  TU SD Assalam Bandung Surat perizinan melakukan penelitian 1 orang 

3.  Wali Kelas dan Petugas 

Pelaksanaan UKS 

Memberikan izin mengambil data 

penelitian dan sebagai narasumber  

5 orang 

4.  Siswa kelas 5  Responden Uji Validasi Instrumen 30 orang 

5.  Siswa kelas 5 Responden Instrumen Penelitian 64 orang 

6.  Teman-teman  Membantu proses pengambilan data 2 orang 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Dalam penelitian Menurut Sugiyono (2017: 80) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah SD Assalam 

Bandung. Seluruh siswa kelas 5 SD Assalam Bandung yang berjumlah 171 orang 

dapat dijadikan sebagai subyek populasi karena siswa telah melakukan 

pembelajaran mengenai perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 

program UKS dalam upaya sebagai Sekolah Adiwiyata. Sebaran populasi dapat 

dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Daftar Siswa Kelas 5 SD Assalam Bandung Tahun Ajaran 2016/2017 

No. Kelas Jumlah 

1. 5 A  24 orang 

2. 5 B  25 orang 

3. 5 C  33 orang 

4. 5 D  28 orang 

5. 5 E  33 orang 

6. 5 F  28 orang 

Jumlah 171 orang 

Sumber: Tata Usaha SD Assalam Bandung 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. (Sugiyono, 2017: 81). Sampel dalam penelitian ini merupakan 

sebagian dari siswa kelas 5 SD Assalam Bandung yang dipilih menggunakan 

rumus. Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

rumus Slovin dalam Riduwan & Engkos (2008: 49). 
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𝑛 =
𝑁

𝑁(𝑑2) + 1
 

Keterangan : 

n = Jumlah Sampel 

N = Jumlah Populasi 

d² = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%) 

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut :  

n =
171

171(0.10)2 + 1
=

171

2,71
= 64 orang (hasil pembulatan) 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proportionate 

stratified random sampling. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan 

dengan mengambil subyek dari setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang 

dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata atau wilayah (Sugiyono, 

2017: 83). Berdasarkan perhitungan di atas, maka sampel yang digunakan yaitu 

sebanyak 63 siswa kelas 5 SD. Adapun besar atau jumlah pembagian sampel 

untuk masing-masing kelas dengan menggunakan rumus menurut Sugiyono 

(2017: 83):  

𝑛 =  
𝑋

𝑁
. 𝑁1 

Dengan :  

n = jumlah sampel yang diinginkan setiap strata  

N = jumlah seluruh populasi siswa kelas 5 SD Assalam Bandung 

X = jumlah populasi pada setiap strata  

𝑁1 = sampel 

Berdasarkan rumus diatas, maka sampel dari masing-masing kelas yaitu : 

Tabel 3.3 Proporsi Sampel Penelitian 

No. Kelas N 𝑁1 

1 5 A  24 9 

2 5 B  25 9 

3 5 C  33 13 

4 5 D  28 10 

5 5 E  33 13 

6 5 F  28 10 

Jumlah 171 64 
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D. Instrumen Penelitian  

Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2017: 102). Instrumen 

yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah tes. Tes adalah serentetan 

pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur 

keterampilan, pengetahuan, intelegensi dan kemampuan atau bakat yang dimiliki 

oleh individu atau kelompok (Arikunto, 2013: 88).  

 Tes dalam penelitian ini adalah tes objektif. Menurut Arikunto (2013: 88), 

tes objektif adalah tes yang pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. 

Dalam tes objektif, tipe pilihan ganda banyak mengungkapkan aspek pemahaman 

Arikunto (2013: 89).  Tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur 

pegetahuan perilaku hidup bersih dan sehat pada siswa.  

Pengujian validitas isi instrumen pada penelitian ini menggunakan pendapat 

para ahli (expert judgement). Peneliti meminta bantuan kepada guru pengelola 

program UKS yang ada di SD Assalam Bandung serta dosen ahli yang sesuai 

dengan bidangnya untuk menelaah apakah instrumen telah sesuai dengan konsep 

yang akan diukur.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Menurut Kuntjojo (2009)  dalam penelitian kuantitatif terdapat prosedur yang 

telah direncanakan sebelumnya. Adapun prosedur penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Peneliti mempersiapkan penelitian mulai dari penentuan masalah hingga 

kelengkapan instrumen berupa lembar tes yang akan disebar. Tahap persiapan 

yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Menentukan dan merumuskan masalah penelitian 

b. Mengajukan judul penelitian kepada dosen Tim Skripsi 

c. Penyusunan proposal judul penelitian dan pemaparan dalam seminar 

proposal 

d. Menyusun BAB I, BAB II, dan BAB III 

e. Menyusun kisi-kisi instrumen dan instrumen penelitian 

f. Bimbingan dan revisi draft penelitian 
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1. Tahap Pelaksanaan 

Proses pelaksanaan penelitian ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Melakukan observasi ke tempat penelitian 

b. Menyebarkan instrumen berupa lembar tes kepada responden penelitian 

c. Mengumpulkan lembar jawaban yang sudah diisi oleh responden 

penelitian 

d. Tabulasi data 

2. Tahap Penyusunan Laporan 

Dalam tahap penyusunan laporan, langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan seluruh data penelitian 

b. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan lembar tes 

c. Tabulasi data dan pengecekan data 

d. Membuat analisis pembahasan dan ssimpulan 

e. Menyusun laporan hasil penelitian 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan pada sumber data yang telah terkumpul. Analisis data 

merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain 

terkumpul  (Sugiyono, 2017: 147). Teknik analisis data menggunakan analisis 

deskriptif. Peneliti menggunakan analisis deskriptif karena peneliti hanya 

mendeskripsikan data sampel dan tidak membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

populasi. Analisis data secara deskriptif ini mencakup penentuan persentase data 

dan melakukan penafsiran data. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis tingkat 

pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada responden. Analisis data yang 

dilakukan berupa : 

1. Menentukan persentase data 

a. Pemberian skor pada soal tes dilakukan dengan memberi nilai 1 (satu) pada 

jawaban benar dan 0 (nol) pada jawaban salah. Penentuan skor maksimal 

untuk penilaian pada pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan 

rumus 

Skor maksimal =  jumlah soal × bobot maksimal 
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b. Penentuan persentase tingkat pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

dari seluruh jawaban benar. Persentase tingkat pengetahuan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat dirumuskan sebagai berikut : 

jumlah skor yang diperoleh

skor maksimal
 ×  100% 

Pemberian skor dan penentuan persentase tingkat pengetahuan Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel 2013. 

2. Penafsiran Data 

 Penafsiran data dilakukan guna memeroleh gambaran yang jelas terhadap 

hasil dari pengolahan data. Data yang telah dipersentasikan kemudian dianalisis 

dengan mengadopsi pendapat yang dikemukakan oleh Efendi, S dan Tukiran 

(dalam Riduwan 2008: 204), kemudian penulis kembangkan sesuai dengan tujuan 

peneliian menjadi 7 kriteria dibawah ini: 

100 %  = Seluruhnya 

76-99% = Sebagian besar 

51-75% = Lebih dari setengahnya  

50%  = Setengahnya 

26-49% = Kurang dari setengahnya 

1-25%  = Sebagian kecil 

0%  = Tidak seorangpun  

Penafsiran data untuk pengetahuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat siswa 

diadaptasi dari Ali (2002: 184) dengan kriteria sebagai berikut: 

Jika 81% - 100% = Sangat baik 

 61% - 80% = Baik 

 41% - 60% = Cukup Baik 

 21% - 40% = Kurang Baik 

 0% - 20% = Sangat Kurang Baik 

 


