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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah penelitian 

Langkah awal yang peneliti lakukan sebelum melakukan 

penelitian adalah menentukan kancah atau tempat penelitian yang 

subjek penelitiannya sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan 

sebelumnya, tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

UNIKA Soegijapranata Semarang berdiri pada tanggal 5 Agustus 

1982 sebagai kelanjutan dari Universitas Katolik Atma Jaya Semarang 

dan Institut Teknologi Katolik Semarang (ITKS), saat ini UNIKA 

Soegijapranata Semarang berlokasi di Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 

Bendan Duwur Semarang. Untuk saat ini di UNIKA Soegijapranata 

memiliki delapan fakultas dengan 1 program diploma, 18 program 

studi sarjana, dan 9 program magister. UNIKA Soegijapranata juga 

memiliki berbagai macam fasilitas yang disediakan diantaranya 

perpustakaan, koneksi internet, lapangan olahraga, gedung olahraga, 

dan tempat ibadah.  

Penelitian ini dilaksanakan di UNIKA Soegijapranata Semarang 

dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Melalui hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 

beberapa mahasiswa indekos UNIKA Soegijapranata Semarang, 

peneliti menemukan bahwa sebagian besar masalah yang terjadi 

pada mahasiswa indekos adalah pengetahuan mengenai kesehatan 
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tidak diaplikasikan dengan baik sehingga menimbulkan 

penyimpangan-penyimpangan perilaku hidup bersih dan sehat 

seperti olah raga secara teratur, tidak mencuci tangan menggunakan 

sabun, merokok, dan tidak memperhatikan gizi yang terkanding 

dalam makanan yang dikonsumsi.    

2) Belum pernah ada penelitian mengenai hubungan literasi kesehatan 

dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada mahasiswa indekos.. 

3) Peneliti telah mengetahui lokasi penelitian, sehingga memudahkan 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

 

B. Persiapan Pengumpulan Data 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur dalam penelitian ini adalah skala perilaku hidup 

bersih dan sehat dan skala literasi kesehatan. 

a. Skala Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Pengukuran perilaku hidup bersih dan sehat 

berdasarkan indikator perilaku hidup bersih dan sehat 

(munwaroh, dkk 2016), yaitu: 

Indikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam 

pembuatan skala perilaku hidup bersih dan sehat, seperti blue 

print yang disajikan di bawah ini: 

1) Mandi dua kali dalam sehari 

2) Menggosok gigi tiga kali dalam sehari 

3) Mencuci tangan menggunakan sabun 

4) Mengkonsumsi buah dan sayur 

5) Olahraga secara teratur 
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6) Jam istirahat yang cukup (7-9 jam per hari) 

7) Tidak merokok 

8) Membuang sampah pada tempatnya 

9) Menjaga kebersihan jamban ataupun toilet 

Idikator-indikator tersebut menjadi dasar dalam 

pembuatan skala perilaku hidup bersih dan sehat, seperti blue 

print yang disajikan di bawah ini: 

                   Tabel 3. Sebaran Item Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah item dari skala perilaku hidup bersih dan sehat 

dalam penelitian ini sebanyak 18 item. 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 1.Khusus untuk 

jawaban tentang “merokok” diberi skor sebagai berikut 

No Indikator PHBS Mahasiswa yang kost 
Sebaran 

item 

1 Mandi dua kali dalam sehari 1,10 

2 Menggosok gigi tiga kali dalam sehari 2,11 

3 Mencuci tangan menggunakan sabun 3,12 

4 Mengkonsumsi buahdansayur 4,13 

5 Olahraga secara teratur 5,14 

6 Jam istirahat yang cukup (7-9 jam per hari) 6,15 

7 Merokok 7,16 

8 Membuang sampah pada tempatnya 8,17 

9 Menjaga kebersihan jamban ataupun toilet 9,18 

Total                                18 
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Sangat Sesuai (SS) diberi skor 1, Sesuai (S) diberi skor 2, 

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

diberi skor 4. 

b. Skala Literasi Kesehatan 

Pengukuran literasi kesehatan menggunakan skala 

literasi kesehatan berdasarkan aspek-aspek literasi kesehatan 

menurut Nutbeam (2015), yaitu: 

1) Mendapatkan akses mengenai informasi kesehatan 

2) Memahami dan mewujudakn segala informasi 

kesehatan yang dimiliki 

3) Menunjukan kepercayaan diri  

Ketiga aspek tersebut menjadi dasar dalam pembuatan 

skala literasi kesehatan, seperti blue print yang disajikan di 

bawah ini: 

                       Tabel 4. Sebaran Item literasi kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Indikator Literasi 

Kesehatan 

Favo- 

rable 

Unfavo- 

rable 
Total 

1 

Mendapatkan akses 

mengenai informasi 

kesehatan 

 

1,7,13 2,8,14 6 

2 

Memahami dan 

Mewujudkan segala 

informasi kesehatan yang 

dimiliki 

3,9,15 4,10,16 6 

3 

Menunjukan Kepercayaan 

diri dalam menggunakan 

informasi kesehatan 

5,11,17 6,12,18 6 

Total 9 9 18 
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Jumlah item dari skala literasi kesehatan yang digunakan 

dalam penelitian ini sebanya 18 itemyang terbagi enjadi dua 

kelompok, yaitu 9 item favorable dan 9 item unfavorable. 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. 

  

2. Permohonan Ijin Penelitian 

Permohonan izin penelitian tidak dilakukan pada penelitain ini 

karena tidak menggunakan pendekatan institusional tetapi 

menggunakan pendekatan secara individual. Oleh karena itu 

penelitian  ini menggunakan informed consent yang diserahkan pada 

setiap subjek penelitian. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Persiapan untuk pengumpulan data pada penelitian ini diawali 

dengan penelitian kecil yang dilakukan oleh peneliti terhdap beberapa 

mahasiswa indekos yang dikenal oleh peneliti. selanjutnya dari hasil 

penelitian kecil tersebut peneliti menemukan beberapa masalah yang 

terjadi pada kalangan mahasiswa indekos. Setelah menemukan masalah 

yang hendak dibahas, peneliti selanjutnya menyusun alat ukur yang 

kemudian setelah disetujui oleh dosen pembimbing, maka peneliti 

membuat informed consent sebagai ijin penelitian. 
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Penelitian ini menggunakan metode try out terpakai dimana 

peneliti hanya melakukan satu kali pengambilan data yang kemudian 

akan digunakan untuk uji validitas, uji reliabilitas. Uji statistik ini 

menggunakan bantuan program Statistical Packages For Social 

Science (SPSS) 16.0 For Windows. 

Pengambilan data dilaksanakan pada hari jumat tanggal 18 Mei 

2018 hingga hari kamis tanggal 24 Mei 2018 di rumah kos sekitar 

UNIKA Soegijapranata Semarang. Total skala yang berhasil dibagikan 

kepada mahasiswa indekos sebanyak 73 skala. 

 

D. Uji Validitas dan reliabilitas Alat Ukur 

Data yang sudah didapat diuji validitas dan reliabilitasnya, 

penghitungan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan bantuan 

program Statistical Packages For Social Science (SPSS) 16.0 For 

Windows. Penghitungan validitas alat ukur dengan menggunakan teknik 

korelasi product moment kemudian hasilnya dikoreksi menggunakan 

teknik korelasi part whole dan uji reliabilitas alat ukur menggunakan 

teknik Alpha Cronbach. 

 

1. Skala Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

Total item pada skala prilaku hidup bersih dan sehat adalah 

18 item dengan tiga item gugur pada nomor 8,9, dan 18. Pengujian 

dilakukan dengan tiga kali putaran dan diperoleh 15 item valid. 

Koefisien validitas item berkisar antara 0,254 hingga 0,436. Nilai 
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koefisien alpha cronbach yang didapat adalah 0,744 yang berarti 

alat ukut tersebut valid dan relibel sehingga layak dipakai. 

Tabel 5. Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

        Keterangan: (*) Item Gugur 

  

2. Skala literasi Kesehatan 

 

Total item pada skala literasi kesehatan adalah 18 item dengan 

5 item gugur pada nomer 1,3, 14, 15, dan 17. Pengujian dilakukan 

dengan tiga kali putaran dan diperoleh 13 item valid. Kefisien 

validitas item berkisar antara 0, 216 hingga 0,595. Nilai koefisien 

alpha cronbach adalah 0,751 yang berarti alat ukur tersebut valid 

dan reliabel sehingga layak dipakai. 

 

No 
Indikator PHBS Mahasiswa yang 

kost 

Sebaran 

item 

Total 

Valid 

Total 

Gugur 

1 Mandi dua kali dalam sehari 1,10 2 0 

2 Menggosok gigi tiga kali dalam 

sehari 2,11 
2 0 

3 Mencuci tangan menggunakan sabun 3,12 2 0 

4 Mengkonsumsi buahdansayur 4,13 2 0 

5 Olahraga secara teratur 5,14 2 0 

6 Jam istirahat yang cukup (7-9 jam per 

hari) 6,15 
2 0 

7 Merokok 7,16 2 0 

8 Membuang sampah pada tempatnya 8*,17 1 1 

9 Menjaga kebersihan jamban ataupun 

toilet 9*,18* 
0 2 

Total 18 15 3 
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             Tabel.6 Sebaran Item Valid dan Gugur skala literasi kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

                        

    

   Keterangan: (*) Item Gugur 

No Indikator Literasi Kesehatan Favo- 

rable 

Unfavo

- 

rable 

Total 

Valid 

Total 

Gugu

r 

1 Mendapatkan akses mengenai 

informasi kesehatan 

 

1*,7,13 2,8,14* 4 2 

2 Memahami dan Mewujudkan 

segala informasi kesehatan 

yang dimiliki 

3,9,15* 4*,10,1

6 

4 2 

3 Menunjukan Kepercayaan diri 

dalam menggunakan informasi 

kesehatan 

5,11,17* 6,12,18 5 1 

Total 9 9 13 5 


