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BAB II 

Metode 

Jenis penelitian  

 Penelitian ini menggunakan metode pre-experimental disign dengan rancangan pre-test 

dan post-test. Pre-test dilakukan pengukuran sebelum intervensi dan post-test dilakukan setelah 

intervensi (Yusuf, 2016) 

Adapun desain one group pretest – posttest design rancangannya adalah sebagai berikut 

: 

Pretest Perlakuan Posttest 

O1 X O2 

Keterangan : 

O1 : pengukuran pengetahuan tentang DBD Siswa Smp Kristen sebelum diberikannya 

edukasi pencegahan DBD dengan media. 

X  : perlakuan dengan edukasi tentang pencegahan DBD  

O2  : Pengukuran pengetahuan tentang pencegahan DBD siswa SMP kristen setelah 

diberikannya edukasi pencegahan DBD dengan media. 

Waktu dan lokasi  

 Penelitian dilakukan pada bulan Januari – Maret 2021 di SMP Kristen Seputih Raman 

Lampung. 

Variabel penelitian  

 Variabel dalam penelitian ini meliputi bebas dan terikat. Variabel bebas dalam 

penelitian ini berupa pengaruh edukasi PSN terhadap perilaku pencegahan DBD variabel 

terikatnya pengetahuan DBD. 

Populasi penelitian 

Populasi pada penelitian ini adalah siswa SMP Kristen Seputih Raman, Kabupaten 

Lampung Tengah dengan jumlah populasi 50 siswa.  

Teknik pengambilan sampel  

Menurut (Sugiyono, 2016) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi,sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan sampling. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dengan jumlah sampel sama dengan populasi. Alasan mengambil total 

sampling karena jumlah populasi yang kurang dari 100. Jadi, jumlah sampel dalam penelitian 

ini adalah sebanyak 50 orang siswa. 
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Teknik analisis data 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, yaitu pertanyaan tertulis dalam 

bentuk checklist sebelum dilakukannya intervensi berupa informasi tentang pengetahuan 

pencegahan DBD. Uji validitas, dilakukan sejauh mana ketepatan alat ukur dalam 

melaksanakan fungsinya. Uji reliabilitas, dilakukan untuk sejauh mana tingkat kepercayaan 

terhadap alat ukur. Metode yang digunakan adalah alpha cronbach dengan nilai antara 0 ─ 1. 

Uji-t test dilakukan untuk menganalisis pengaruh dua variabel, yaitu variabel bebas dan 

terikat. Kemudian keputusan Ho diterima atau ditolak dengan melihat signifikan. Taraf 

signifikan 5% (0,05) dengan ketentuan, Ho ditolak apabila P-value < dari nilai alpha dan H1 

diterima apabila P-Value > nilai alpha. Hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre-test dengan rata-rata nilai 

post-test. 

H1 : ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata nilai pre-test dengan rata-rata nilai post-

test 

 

 

 

 

 


