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BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperiment dengan pre-test

(sebelum dilakukan penyuluhan kesehatan) dan post-test (setelah dilakukan

penyuluhan kesehatan). Penelitian ini tidak menggunakan kelompok kontrol, 

dikarenakan bentuk desain  penelitiannya adalah rancangan “One Group Pretest-

Postest”. Desain penelitian ini menggunakan pre-eksperiment yang tidak 

menggunakan kelompok perbandingan (kontrol). Rancangan penelitiannya 

adalah sebagai berikut :

Keterangan: 

01 : Obsevasi yang dilakukan sebelum eksperimen (pre-test)

02 : Observasi yang dilakukan sesudah eskperimen (post-test)

X : Penyuluhan Kesehatan tentang kanker payudara

4.2 Populasi dan Sampel

4.2.1 Populasi

Populasi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah siswi kelas 

X SMA Negeri 2 Kota Malang tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 222 siswi.

4.2.2 Sampel

Pengambilan sampel menggunakan rumus minimal sample size untuk 

menentukan berapa banyak sampel yang harus diambil. Rumus minimal sample 

size yaitu:

O1 → X → O2
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n = 2)(1 dN

N

+

n = 222

1 + 222 (0,1)2

n =  68,994 = 69 siswi

Keterangan:

n  = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

D = Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang ditolerir (e=0,1)

Dari total populasi siswi kelas X di SMA Negeri 2 Kota Malang yang 

dijadikan sampel penelitian ini adalah 69 siswi.

4.2.2.1 Kriteria inklusi penelitian

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

1) Siswi kelas X yang hadir saat penyuluhan kesehatan berlangsung

2) Siswi yang bersedia menjadi peserta dan orang tuanya telah 

menandatangani lembar informed concent

4.2.2.2 Kriteria eksklusi penelitian

Kriteria ekslusi adalah karakteristik responden yang dapat menggagalkan

penelitian, kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah: 

1) Siswi kelas X yang sudah pernah mendapatkan penyuluhan kesehatan

tentang kanker payudara
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4.2.3 Teknik Sampling

Penelitian ini menggunakan teknik sampling Probability Sampling dengan 

pendekatan “Simple Random Sampling”. Teknik ini dilakukan dengan metode 

pengundian menggunakan lintingan kertas, sehingga masing-masing siswi 

memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi responden.

4.3 Variabel Penelitian

4.3.1 Variabel Bebas (Independent)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penyuluhan kesehatan tentang 

kanker payudara.

4.3.2 Variabel Tergantung (Dependent)

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah sikap remaja putri dalam 

melakukan SADARI.

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2016, yang mana pengambilan

data dilakukan di SMA Negeri 2 Kota Malang.

4.5 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian

4.5.1 Bahan dan Alat

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah leaflet, laptop, 

LCD, proyektor, video animasi tentang pelaksanaan SADARI yang diunduh dari 

Kemenkes RI dan FIMELA TV yang berdurasi masing-masing 2 menit, dan 

phantom.
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4.5.2 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuesioner sebagai instrumen untuk 

mendapatkan data sikap remaja putri terhadap kanker payudara dan SADARI

dengan jumlah 25 soal.

4.5.2.1 Data Umum Responden

Meliputi nama, umur, agama, kelas, pekerjaan orang tua, dan pendidikan

orang tua.

4.5.2.2 Lembar Kuesioner Sikap

Lembar kuesioner sikap disusun menggunakan skala Likert dengan 

mengukur melalui 25 pernyataan dengan item jawaban sangat setuju, ragu-ragu, 

dan tidak setuju. Adapun ketentuan pemberian bobot nilai pada item jawaban

sikap sebagai berikut :

Tabel 4.1 Skala Sikap model Likert

Pernyataan Positif NIlai
Sangat Setuju (SS)
Ragu-ragu (RG)
Tidak Setuju (TS)

3
2
1

Pernyataan Negatif NIlai
Sangat Setuju (SS)
Ragu-ragu (RG)
Tidak Setuju (TS)

1
2
3

Sumber : Hidayat, 2007

4.5.3 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan/kecermatan alat ukur dalam mengukur suatu 

data (Hastono, 2007). Untuk mengetahui validitas suatu instrumen (kuesioner) 

dilakukan dengan cara melakukan korelasi antara skor masing-masing variabel 

dengan skor totalnya. Suatu variabel (pertanyaan) dikatakan valid bila skor 
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variabel berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya dengan teknik 

korelasi Pearson Product Moment. Keputusan uji untuk menentukan validitas 

tersebut dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel. Apabila r butir 

pertanyaan (r hitung pada Corrected Item-Total Correlation) bernilai lebih besar 

dari r tabel maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid (Hastono, 2007). Uji 

validitas kuesioner ini dilakukan kepada 30 siswi kelas X di SMA Negeri 2 Kota 

Malang yang bukan termasuk responden dalam penelitian ini, sehingga 

didapatkan rtabel yaitu 0,361. Pengujian validitas ini menggunakan komputer 

dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 16 for 

Windows. Hasil uji validitas pada instrumen sikap remaja putri dalam melakukan 

SADARI didapatkan 25 soal valid (p<0,05) dengan taraf signifikasi antara 0,375 –

0,743. Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh nilai korelasi lebih besar dari rtabel

yaitu 0,361 sehingga dapat disimpulkan semua instrumen valid.

4.5.4 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan metode 

Cronbach’s Alpha yaitu dengan melihat kriteria Indeks Koefisien Reliabilitas, 

dimana batas terendah yang digunakan dalam menyatakan bahwa butir 

pertanyaan yang digunakan reliabel adalah sebesar 0,600. ). Uji reliabilitas 

kuesioner ini dilakukan kepada 30 siswi kelas X di SMA Negeri 2 Kota Malang 

yang bukan termasuk responden dalam penelitian ini. Pengujian reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan komputer dengan bantuan program Statistical 

Product and Service Solution (SPSS) 16 for Windows. Pada variabel sikap

tentang SADARI hasil uji reliabilitas diperoleh (α = 0,954) > 0,6. Sehingga 

disimpulkan bahwa variabel ini memiliki reliabilitas atau dapat handalkan.


