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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Pada penelitian ini, penulis memilih judul penilitian yaitu 

hubungan literasi kesehtan dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada 

mahasiswa yang kos. Oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan 

kuantitatif untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, dimana 

hasil yang diperoleh merupakan kesimpulan statistik beserta 

analisisnya. Pendekatan kuantitatif yaitu mengolah data berupa angka 

menggunakan metode statistika  (Azwar, 2014).  

 

B. IdentifikasiVariabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut : 

1. Variabel Tergantung  : Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

2. Variabel Bebas  : Literasi Kesehatan 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Perilaku hidup bersih dan sehat adalah seluruh perilaku yang 

diperoleh dari hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang 

ataupun kelompok agar dapat menolong diri sendiri dalam hal 

kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat diungkapkan melalui 

Skala Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang meliputi sembilan 

indikator yaitu, mandi dua kali dalam sehari, menggosok gigi tiga 

kali dalam sehari, mencuci tangan menggunakan sabun, 

mengkonsumsi buah dan sayur, olahraga secara teratur, jam 

istirahat yang cukup (7-9 jam per hari), tidak merokok, membuang 
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sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan jamban ataupun 

toilet. Semakin tinggi skor skala perilaku hidup bersih dan sehat, 

maka semakin bersih dan sehat perilaku orang tersebut. 

2. Literasi Kesehatan 

Literasi kesehatan merupakan kemampuan seseorang dalam 

mengakses segala informasi yang berhubungan dengan kesehatan 

, dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dapat 

memberikan penilaian terhadap sesuatu yang berhubungan 

dengan kesehatan, serta mampu memutuskan sesuatu yang baik 

guna menjaga kesehatan. Literasi kesehatan diungkapkan 

menggunakan Skala Literasi Kesehatan yang meliputi dari tiga 

aspek yaitu, mendapatkan akses mengenai informasi kesehatan, 

memahami dan mewujudkan segala informasi kesehatan yang 

dimiliki, serta menunjukan kepercayaan diri dalam menggunakan 

informasi kesehatan. Semakin tinggi skor literasi kesehatan, maka 

semakin tinggi tingkat literasi kesehatan yang dimiliki seseorang. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian sosial, populasi didefinisikan sebagai 

kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil 

penelitian, dimana kelompok subjek harus memiliki ciri-ciri 

ataupun karakteristik-karakteristik yang sama, sedangkan sampel 

merupakan sebagian dari populasi, karena itu sampel harus 

memiliki ciri-ciri dan karakteristik-karakteristik oleh populasi 

(dalam Azwar, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa indekos UNIKA Semarang. Mahasiswa tersebut 

maksimal pulang dua minggu sekali. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah snowball sampling, dengan alasan bahwa 

teknik ini yang paling memungkinkan atau paling mudah 

dilakukan terhadap karakteristik populasi dalam penelitian ini. 

Snowball sampling ialah teknik pengambilan sampel yang pada 

mulanya subjek berjumlah sedikit dan kemudian semakin banyak. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini skala yang akan disusun adalah skala perilaku 

hidup bersih dan sehat pada mahasiswa yang kost dan skala literasi 

kesehatan. 

1. Skala Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Mahasiswa Kost 

Skala perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa kost 

pada penelitian ini terdiri dari indikator-indikator perilaku hidup 

bersih dan sehat, yaitu mandi dua kali dalam sehari, menggosok 

gigi tiga kali dalam sehari,mencuci tangan menggunakan sabun, 

mengkonsumsi buah, olahraga secara teratur, jam istirahat yang 

cukup (7-9 jam per hari), merokok, membuang sampah pada 

tempatnya, menjaga jamban ataupun toilet. 

Pada pelaksanaannya, sistem penilaian skala menggunakan 

format skala dengan empat kategori respon, di mana subjek 

diminta untuk memilih salah satu di antara empat kemungkinan 

jawaban yang tersedia, meliputi Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

tidak sesuai (TS), sangat tidak sesuai (STS). 

Semua jawaban akan diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai 

(TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 
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1.Khusus untuk jawaban tentang “merokok” diberi skor sebagai 

berikut Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, 

Tidak Sesuai(TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi 

skor 4. 

Berikut ialah blueprint skala perilaku hidup bersih dan sehat 

pada mahasiswa yang kost: 

Tabel 1.  Blueprint Skala Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Skala Literasi Kesehatan 

Skala literasi kesehatan diungkap melaluiaspek-aspek 

literasi kesehatan yang terdiri dari mendapatkan akses mengenai 

informasi kesehatan, memahami dan mewujudkan segala 

informasi kesehatan yang dimiliki, serta menunjukan  

Pada penelitian ini, item (pernyataan) pada skala literasi 

kesehatan disajikan dalam bentuk item favourable dan 

itemunfavourable. Pada pelaksanaannya, sistem penilaian skala 

No Indikator PHBS Mahasiswa yang kost Total 

1 Mandi dua kali dalam sehari 2 

2 Menggosok gigi tiga kali dalam sehari 2 

3 Mencuci tangan menggunakan sabun 2 

4 Mengkonsumsi buah dan sayur 2 

5 Olahraga secara teratur 2 

6 Jam istirahat yang cukup (7-9 jam per hari) 2 

7 Merokok 2 

8 Membuang sampah pada tempatnya 2 

9 Menjaga jamban ataupun toilet 2 

Total 18 
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menggunakan format skala dengan empat kategori respon, di 

mana subjek diminta untuk memilih salah satu di antara empat 

kemungkinan jawaban yang tersedia, meliputi Sangat sesuai (SS), 

sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS).. 

Pada pertanyaa favorable diberi skor sebagai berikut: Sangat 

Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai (S) diberi skor 3, Tidak Sesuai 

(TS) diberi skor 2, Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi skor 1. 

Pertanyaan unfavorable diberi skor sebagai berikut Sangat Sesuai 

(SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, Tidak Sesuai (TS) 

diberi skor 3, Sangat Tidak Sesuai(STS) diberi skor 4. 

Berikut ialah blueprint skala literasi kesehatan: 

Tabel 2. Blueprint Skala Literasi Kesehatan 

No 
Indikator Literasi 

Kesehatan 

Favo- 

Rable 

Unfavo- 

rable 
Total 

1 Mendapatkan akses 

mengenai informasi 

kesehatan 

 

3 3 6 

2 Memahami dan 

Mewujudkan segala 

informasi kesehatan 

yang dimiliki 

3 3 6 

3 Menunjukan 

Kepercayaan diri dalam 

menggunakan informasi 

kesehatan 

3 3 6 

Total 9 9 18 
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F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti 

sejauh mana kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan apa 

yang hendak diukur. Suatu tes atau instrumen pengukur dapat 

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila alat tersebut 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut (Azwar, 2000).  

Validitas alat ukur pada penelitian ini menggunakan 

validitas konstrak. Penggunaan validitas konstrak yang dimaksud 

ialah untuk melihat kaitan antar item dengan total 

(Sugiyono,2013). Cara yang digunakan untuk menghitung 

korelasi item total pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan korelasi product moment.Hasil korelasi ini 

mengalami kelebihan bobot sehingga perlu dilakukan 

pengoreksian dengan menggunakan teknik korelasi part whole. 

Uji validitas konstrak ini dipergunakan untuk skala literasi 

kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat. 

2. Uji Reliabilitas Alat ukur 

Azwar (2014) menyatakan bahwa salah satu ciri instrument 

yang berkualitas baik adalah reliable, yaitu mampu menghasilkan 

skor yang cermat dengan eror pengukuran yang kecil, serta 

mengacu pada keterpercayaan atau konsistensi hasil ukur. 

Pengujian reliabilitas skala literasi kesehatan dan skala 

perilaku hidup bersih dan sehat menggunakan teknik Koefisien 

Alpha dari Cronbach. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Azwar (2014) untuk menghasilkan estimasi reliabilitas 

konsistensi internal dapat dilakukan dengan menggunakan 
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pendekatan Single Trial Adminitrationdan salah satu formula 

yang popular ialah dengan menggunakan formula koefisien 

Alpha. Oleh karena itu pendekatan ini mempunyai nilai praktis 

dan efisien yang tinggi. Perhitungan analisis menggunakan alat 

bantu computer dengan program yang disebut Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS).  

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif dengan teknik statistik korelasi product moment, metode 

analisis data berguna untuk mengolah variabel tergantung dan variabel 

bebas. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah kperilaku hidup 

bersih dan sehat dan variabel bebas adalah literasi kesehatan. Metode 

ini digunakan untuk menguji kebenaran dari hipotesis penelitian, yaitu 

hubungan antara literasi kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan 

sehat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


