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PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN MENGGOSOK GIGI 

SISWA KELAS IV MELALUI METODE CERAMAH DAN AUDIO 

VISUAL DI SD PIYUNGAN 
 

INTISARI 

 

Latar Belakang: Pendidikan kesehatan tentang menggosok gigi merupakan 

pemberian pendidikan kepada peserta didik agar dapat tumbuh kembang fisik, 

mental dan sosial. Prilaku penduduk yang berkaitan dengan kebiasaan menggosok 

gigi di daerah Yogyakarta umur 10 tahun 90,7% mempunyai kebiasaan 

menggosok gigi pada waktu mandi pagi, 12,6% setelah makan dan 28,7% pada 

waktu sebelum tidur malam. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahun dan 

kesadaran masyarakat. Studi pendahuluan yang dilakukan SD Piyungan diketahui 

bahwa 92 siswa kelas IV belum pernah mendapat pendidikan kesehatan tangan 

menggosok gigi. 

 

Tujuan: Untuk mengetahui perbedaan pendidikan kesehatan melalui metode 

ceramah dan audio visual terhadap tingkat pengetahuan menggosok gigi di SD 

Piyungan. 

 

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Quasi Experimental 

dengan menggunakan rancangan pre test and post test control group design. 

Objek pada penelitian ini adalah siswa SD kelas IV Piyungan. Pengambilan 

sampel menggunakan tekhnik total sampling dengan jumlah responden sebanyak 

92 siswa dan analisis data yang digunakan uji Paired Samples t-test dikatakan 

bermakna apabila p value < 0,05. 

 

Hasil: Hasil kategorisasi tentang menggosok gigi pada kelompok perlakuan pre-

test mayoritas masuk dalam kategori kurang 45,7%. Setelah dilakukan posstest 

responden mengalami peningkatan dikatagori baik 13% mencapai 23,9%. 

Sedangkan pada kelompok pembanding terjadi peningkatan pengetahuan dari 

prettest dengan katagori baik 8,7% mencapai 13% dan mengalami penurunan pada 

katagori kurang dari 56,5% mencapai 37%. Maka disimpulkan bahwa ada 

perbedaan menggosok gigi pre-test sebelum dan post-test sesudah pemberian 

penyuluhan dengan hasil uji  Paired Samples t-test menunjukkan bahwa nilai sig. 

(p) sebesar 0,000. 

 

Kesimpulan: Ada perbedaan tingkat pengetahuan siswa SD Piyungan, sebelum 

dan setelah diberikan metode ceramah dan audio visual. 

 

Kata kunci : Pendidikan kesehatan, menggosok gigi. 

 

 

 

 



RUBBING THE DIFFERENCE OF KNOWLEDGE THROUGH IV 

DENTAL GRADE METHOD AND AUDIO VISUAL LECTURE IN SD 

PIYUNGAN 

 

ABSTRACT 
 

 

Background: Health education on brushing teeth is giving education to the 

learners in order to grow and develop physically, mentally and socially. 

Population behavior associated with tooth brushing habits in area of Yogyakarta 

age 10 years 90.7% had a habit of brushing their teeth while taking a bath in the 

morning, 12.6% and 28.7% after eating before going to bed at night. This is due to 

lack of knowledge and awareness. Preliminary studies were conducted SD 

Piyungan known that 92 fourth grade students have never received dental health 

education hand rub. 

 

Purpose: To determine differences in health education through lectures and 

audio-visual methods to the level of knowledge in elementary Piyungan brushing 

your teeth. 

Method: This study used Quasi Experimental research method by using one 

group pretest-posttest design. The objects in this study were 5
th

 grade students of 

SDN Cepokojajar Bantul. Sampling used total sampling technique the total 

respondents of 35 people and data analysis was Wilcoxon test which is significant 

if p value < 0,05. 

 

Result: Results categorization of brushing his teeth in the experimental group pre-

test the majority fall into the category of less than 45.7%. After posstest 

respondents either increased dikatagori 13% to 23.9%. While the comparison 

group increased knowledge of either the category prettest with 8.7% at 13% and 

decreased in the category of less than 56.5% to 37%. It was concluded that there is 

a difference brushing your teeth before the pre-test and post-test counseling with 

the results after the administration of Paired Samples t-test showed that sig. (p) 

was 0.000. 

 

Conclusion: There are differences in the level of knowledge of primary school 

students Piyungan, before and after being given a lecture and audio visual 

equipment 

 

Keywords: Health education, brushed my teeth 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia berada di urutan 112 dari 175 negara, mengenai pemberian 

pendidikan kesehatan. Kondisi tersebut apabila dicermati lebih lanjut, 

ternyata ini disebabkan oleh derajat kesehatan anak, status pendidikan anak 

serta kontribusi di bidang ekonomi yang rendah (Kemenkes, 2003).  

Perilaku penduduk yang berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi 

di daerah Yogyakarta sebagian besar penduduk umur 10 tahun (91,1%) 

mempunyai kebiasaan menggosok gigi setiap hari. Didapatkan bahwa pada 

umumnya masyarakat menggosok gigi setiap hari pada waktu mandi pagi 

90,7%. Masyarakat yang menggosok gigi setiap hari sesudah makan pagi 

hanya 12,6% dan sebelum tidur malam hanya 28,7%.  

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat 

terhadap kebersihan gigi-mulut. Tiga Provinsi yang mempunyai persentase 

tertinggi dalam hal menggosok gigi adalah DKI Jakarta (98,5%), Jawa Barat 

(95,8%), dan Kalimantan Timur (95,5%), sedangkan yang terendah di 

Provinsi NTT (74,7%) dan Papua (58,4%), kemudian Daerah Istimewa 

Yogyakarta sendiri berada di tengah- tengah, tidak di tingkat bawah dan tidak 

pula di tingkat atas (Rikesdas, 2007).  Peraturan Mentri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor 284/Menkes/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan 

Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. Perawatan gigi adalah setiap orang yang 
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telah lulus pendidikan perawatan  gigi sesuai ketentuan peraturan 

perundangan. Pendidikan kesehatan adalah pemberian pendidikan kepada 

peserta didik agar dapat tumbuh kembang fisik, mental, dan sosial. 

Pendidikan kesehatan merupakan perilaku, pelayanan kesehatan saling 

mempengaruhi satu sama lain. Setelah di lihat lingkungan merupakan faktor 

terbesar (Maulana, 2009 ). Adapun firman Allah mengenai pendidikan 

terdapat di surat al-alaq ayat 1. 

  َر َر َر   لَّذِبي  َر ِّب َر   ِب اْأ ِب   اْقْأ َر ْأ 

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb-mu yang menciptakan. 

(Departemen Agama RI, 2007). 

Media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan bahan 

pengajaran. Media dapat disebut juga suatu alat peraga karena media 

berfungsi membantu dan memeragakan dalam proses pendidikan atau 

pengajaran. Pembelajaran menggunakan media dapat membangkitkan 

keinginan, minat yang baru, dan membangkitkan motivasi siswa (Sadiman, 

2012). 

Ceramah, adalah metode yang memberikan informasi atau 

pengetahuan dengan menggunakan lisan, ceramah juga baik digunakan 

sebagai sasaran berpendidikan tinggi/rendah. Ceramah dapat disebut 

keterampilan berbicara, sedangkan keterampilan bicara merupakan tanggung 

jawab untuk mengajar, mendidik, dan melatih  siswa agar kreatif (Muhibbin, 

2010). Alat bantu lihat dapat membantu menstimulasi indra mata disaat 

terjadinya proses penerimaan pesan. Alat bantu dengar sebuah alat yang 
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dapat membantu menstimulasi indra pendengaran pada waktu proses 

penyampaian bahan pendidikan. Pembelajaran bisa lebih menarik karena 

diasosiasikan sebagai penarik perhatian sehingga membuat siswa tetap 

terjaga dan memperhatikan (Notoatmodjo, 2012). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti pada bulan 

Desember 2013, peneliti mewawancarai beberapa siswa kelas IV SD 

Piyungan, mengungkapakan belum pernah mendapatkan pendidikan yang 

menggunakan metode audio visual. Berdasarkan hasil wawancara dengan 30 

siswa SD, menyatakan belum bisa mendefinisikan tentang pendidikan 

kesehatan menggosok gigi, cara menggosok gigi, selain itu siswa SD 

Piyungan mengatakan pernah mengalami sakit gigi dan merasa tidak nyaman 

saat makan. Mereka mengatakan gosok gigi sangat mudah, hanya 4 siswa 

dari 30 siswa yang rajin menggosok gigi. Selain itu, berdasarkan studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa 26 dari 30 

siswa SD Piyungan mengungkapkan bahwa belum pernah mendapatkan 

materi tentang pendidikan kesehatan menggosok gigi secara menyeluruh.  

Melihat fenomena ini, peneliti tertarik untuk mengetahui perbedaan 

tingkat pengetahuan menggosok gigi siswa SD melalui metode ceramah dan 

audio visual. Setelah diberikan pendidikan kesehatan diharapkan 

pengetahuan dan pemahaman siswa bertambah mengenai pendidikan gosok 

gigi, sehingga siswa diharapkan dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan 

sehari-hari. 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan 

masalah penelitian yaitu, “Ada Perbedaan Tingkat Pengetahuan Menggosok 

Gigi Siswa SD Melalui Metode Ceramah dan Audio Visual?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan pendidikan 

kesehatan melalui metode ceramah dan audio visual terhadap tingkat 

pengetahuan menggosok gigi di SD Piyungan. 

2. Tujuan Khusus  

a) Diketahuinya perbedaan tingkat pengetahuan siswa SD Piyungan, 

sebelum dan sesudah diberikan metode ceramah audio visual. 

b) Diketahuinya perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah 

diberikan metode ceramah  

c) Diketahuinya perbedaan tingkat pengetahuan siswa SD Piyungan, 

antara metode ceramah dan metode ceramah dengan audio visual.  

 

D. MANFAAT PENELITAN 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan 

kesehatan. 
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2. Manfaat Praktis  

a) Bagi Siswa Kelas IV SD Piyungan, agar memahami dan mengetahui 

tentang pendidikan kesehatan gosok gigi.  

b) Bagi peneliti agar mengetahui efektifitas pemberian pendidikan 

kesehatan gosok gigi pada siswa melalui metode ceramah dan audio 

visual. 

 

E. KEASLIAN PENELITIAN  

1. Sukendro (2005) dengan judul Efektifitas Penyuluhan antara Metode 

Ceramah dengan Metode Ceramah Disertai Alat Peraga Terhadap Tingkat 

Pengetahuan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Anak SD. Metode penelitian 

yang digunakan quasi experimental rancangan penelitian yang digunakan 

non randomized pretest-postest control group design. Penelian ini 

dilakukan dua tempat SD Banyumanik 04 dan SD Banyumanik 03. Hasil 

uji statistik menggunakan uji-t independen secara statistik dengan p = 

0,284 dan nilai rata yang secara statistik berbeda dan bermakna (p = 0,000) 

(t test equality of mens). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti. Kedua 

kelompok diberikan perlakuan, tempat penelitian, populasi dan sampel. 

Persamaan penelian ini dengan peneliti metode yang dipakai metode 

ceramah, alat ukur kuesioner, pelaksanaan observasi dan intervensi 

dilakukan dalam satu hari. 

2. Hermawanto (2010) dengan judul Perbedaan Pengaruh Metode 

Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Kemampuan Smas 
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Normal pada Sisiwa Putra Kelas VIII SMP Negri 1 Jenar Kabupaten 

Sragen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, metode 

eksperimen, rancangan dalam penelitian ini adalah randomized pretest-

posttest design, populasi penelitian ini adalah siswa putra kelas VIII SMP 

Negri 1, yang berjumlah 110 siswa, dengan sampel 28 siswa proporsial 

random dari 5 kelas, penelitian ini menghasilkan penghitungan t-tes untuk 

tes akhir pada kelompok pengajaran langsung dan pengajaran tidak 

langsung sebesar 1,73158, lebih besar dari metode pengajaran tidak 

langsung sebesar 1,701, yang berarti menolak hipotesis nol, kemudian 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil metode 

mengajar langsung dan mengajar tidak langsung. Perbedaan penelitian ini 

dengan peneliti populasi, sampel dan tempat penelitian. Persamaan dari 

penelitian ini dengan peneliti sama-sama menggunakan metode 

eksperimen. 

3. Sukarno (2009) Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Terhadap 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa Kelas XI IPA SMA 3 

Semarang. Penelitian memakai metode survai, informasi dikumpulkan dari 

responden dengan menggunakan angket atau kuesioner, dan teknik 

pengambilan sampel random. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh antara media pembelajaran terhadap prestasi belajar (r= 0,200). 

Perbedaan penelitian dengan peneliti,  populasi, sampel yang diambil, 

metode survei, dan persamaan dari penelitian ini dengan peneliti ialah 

sama-sama variabel bebasnya menggunakan media. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengetahuan 

a. Pengertian pengetahuan 

Pengetahuan merupakan perlakuan seseorang setelah orang itu 

melakukan kegiatan terhadap objek tertentu. Sebagian besar 

terkadang pengetahuan manusia diperoleh melalui panca indra mata, 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Pengetahuan 

dibagi dalam 6 tingkatan (Notoatmodjo, 2011). 

1) Tahu (know) 

Tahu bisa diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 

dipelajari sebelumnya, ini merupakan tingkat pengetahuan yang 

paling rendah. 

2) Memahami (comprehension)  

Memahami dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

memberikan penjelasan secara benar tentang objek yang 

diketahui. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi juga diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau 

kondisi yang sebenarnya. 
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4) Analisis (analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan seseorang untuk menjabarkan 

atau menjelaskan materi suatu objek ke dalam komponen-

komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan 

masih ada kaitannya satu sama lain. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis merupakan suatu kemampuan seseorang untuk menyusun 

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang telah ada. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan 

penilaian terhadap suatu objek yang telah dilihat atau dipahami. 

b. Pengukuran pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara 

atau angket, hal ini berkaitan dengan pertanyaan tentang isi materi 

yang ingin diukur kepada subjek atau responden. Kedalaman 

pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat disesuaikan 

dengan tingkat pengetahuan (Notoatmodjo, 2011). 

c. Kriteria tingkat pengetahuan 

Pengetahuan seseorang dapat diketahui dengan skala yang bersifat 

kualitatif. 

1) Baik : Hasil presentase 76% - 100% 

2) Cukup : Hasil presentase 56% - 75% 

3) Kurang : Hasil presentase < 56% 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan  

Pengetahuan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya yaitu pengalaman, ekonomi, lingkungaan sosial, 

pendidikan, paparan media informasi dan akses layanan kesehatan 

(Efendi, Makhfudli, 2009). 

1) Pengalaman 

Pengetahuan sering didapat atau diperoleh dari pengalaman, baik 

pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. 

Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran.  

2) Ekonomi (pendapatan) 

Faktor pendapatan keluarga sangat mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan pokok dan sekunder dalam keluarga. Keluarga dengan 

status ekonomi baik akan lebih baik bila dibandingkan dengan 

keluarga dengan status ekonomi rendah. 

3) Lingkungan sosial ekonomi 

Manusia merupakan makhluk sosial  dimana dalam kehidupanya 

membutuhkan saling berinteraksi satu dengan yang lain, individu 

yang dapat berinteraksi dengan lebih banyak dan baik, maka akan 

lebih besar mendapatkan informasi.  

4) Pendidikan 

Tingkat pendidikan seseorang yang tinggi akan sangat 

berpengaruh dalam pemberian respon terhadap sesuatu yang 
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datangnya dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan 

memberikan respon yang lebih rasional terhdap informasi yang 

datang dan akan berfikir sejauh mana keuntungan yang akan 

mereka dapatkan. 

5) Paparan media dan informasi 

Dengan melalui berbagai media yang ada baik cetak maupun 

elektronik berbagai informasi ini sangat mudah didapat dan 

diterima oleh masyarakat sehingga seseorang yang lebih sering 

terpapar di media massa (TV, Radio, Majalah) akan memperoleh 

informasi yang lebih. 

6) Akses layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan  

Mudah atau sulitnya untuk mengakses layanan kesehatan tentunya 

akan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan khususnya dalam 

bidang kesehatan. 

2. Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegitan atau 

usaha untuk memberikan penyampaian pesan kesehatan kepada 

masyarakat, kelompok, atau individu (Suryabrata, 2008). Tujuan 

pendidikan kesehatan ialah untuk mengubah prilaku dan sikap individu 

maupun kelompok dibidang kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan 

Kelompok atau individu memiliki rasa tanggung jawab pada kesehatan 

diri, kelompok atau individu dapat mempelajari dan mengaplikasikan 
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dikehidupan sehari-harinya. kelompok atau individu supaya memiliki 

pengertian atau dapat menyimpulkan tentang pendikakan kesehatan. 

a. Metode penyuluhan 

1) Ceramah, metode ceramah merupakan salah satu bagian dari 

ketrampilan berbicara, sedangkan ketrampilan berbicara 

merupakan bagian dari tanggung jawab secara profesional utuk 

mengajar, mendidik, dan melatih. Metode ceramah cocok untuk 

sasaran yang berpendidikan tinggi maupun rendah (Suharyanti, 

2011). 

a) Kelebihan metode ceramah 

(1) Dapat digunakan dikalangan masyarakat yang 

berpendidikan tinggi maupun rendah 

(2) Pendengar menjadi bangkit minatnya, karena pembicara 

dapat mengarahkan materi yang di sukai oleh siswa. 

(3) Mendapatkan kekayaan batin, pada prinsipnya ceramah 

menyampaikan kepada oang lain, sehingga pendengaran 

merasa bebas, untuk mendapatkan kekayaan batin yang 

lebih banyak. 

(4) Pendengar merasa terhibur, perasaan terhibur akan 

menjadi besar jika pembicara pandai menyelipkan sifat 

humor.  
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b) Kekurangan metode ceramah 

(1) Waktu ceramah, yang diperlukan terkadang sedikit atau 

banyak, sehingga pembicara sulit untuk mengontrol. 

(2) Tempat yang digunakan harus menyesuaikan dengan 

tema dan permasalahan. 

2) Seminar, hanya cocok untuk sasaran kelompok besar dengan 

pendidikan menengah ke atas. Seminar adalah suatu penyajian 

(presentasi) dari satu ahli atau beerapa ahli tentang suatu topik 

yang dianggap penting dan biasanya dianggap hangat di 

masyarakat. 

3) Media Audio Visual 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar, dan dalam bahasa 

arap media adalah perantara. Media Audio Visual adalah media 

alat bantu pembelajaran, dan segala macam benda yang 

digunakan untuk memperagakan materi pelajaran, dengan adanya 

media audio visual pembelajaran siswa terbantu, dan 

memudahkan dalam memahami materi yang di ajarkan (Uno.B, 

2012). 

a) Unsur-unsur audio visual 

Media audio visual merupakan media perantara yang 

pemahamanya melalui pandengaran dan penglihatan. 
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Pengetahuan yang masuk dapat melalui panca indra manusi 

(Sudarmawan, Ariyus, 2007). 

(1) Penglihatan merupakan salah satu indra manusia, dengan 

memiliki penglihatan yang baik maka manusia dapat 

memperoleh informasi yang baik dan benar. 

(2) Mendengarkan adalah suatu proses penting yang dialami 

manusia, untuk mendapatkan sebuah informasi.  

b) Bentuk-bentuk media audio visual 

(1) Media audio visual contoh televisi, film, tape, dan media 

audio visual biasanya memakai kaset program, piringan 

dan sebagainya. 

(2) Media visual gerak contoh, film bisu. 

(3) Media visual diam contoh, microfon, gambar, grafis, peta, 

dan sebagainya. 

(4) Media audio semi gerak contoh, telewriter, mose, dan 

media board. 

(5) Media audio contoh, radio, tipe, telepon, disk dan 

sebagainya. 

(6) Media cetak contoh, televisi. 

(7) Media seni gerak. 
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c) Manfaat dan karakteristik  

Manfaat dan karakteristik lain dari media audio visual berupa 

video atau film dalam meningkatkan efektifitas dan efesiensi 

proses pembelajaran, diantaranya ialah (Munadi, 2008).  

(1) Mengatasi jarak dan waktu  

(2) Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu 

secara realistis dalam waktu yang sigkat.  

(3) Dapat membawa siswa berpetualang dari Negara satu ke 

Negara lainya dari masa satu ke masa yang lain. 

(4) Dapat diulang- ulang bila perlu untuk menambah 

kejelasan  

(5) Pesan yang disampaikanya cepat dan mudah diingat 

(6) Mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa 

(7) Mengembangkan imajinasi 

(8) Memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan 

penjelasan yang lebih realistic 

(9) Mampu berperan sebagai media utama untuk 

mendokumentasikan realitas sosial yang akan dibedakan 

didalam kelas  

(10) Mampu berperan sebagai storyteller yang dapat 

memancing kreativitas peserta didik dalam 

mengekspresikan gagasanya. 
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d) Fungsi media audio visual 

Proses belajar mengajar terdapat dua unsur yang amat 

penting yaitu metode mengajar dan media pembelajaran. 

Fungsi media dapat dikatakan bahwa salah satu fungsi utama 

media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang 

turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar 

yang ditata, dan diciptakan oleh guru. Fungsi media audio 

visual terdapat empat fungsi (Arsyad, 2013).  

(1) Fungsi atensi media visual ialah inti, yaitu mengarahkan 

perhatian siswa agar dapat berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan. 

(2) Fungsi afektif media visual dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan siswa ketika saat belajar (atau membaca) 

teks yang bergambar.  

(3) Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari 

hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan 

konteks untuk memahami teks agar membantu siswa 

kesulitan dalam membaca supaya dapat mengingatnya. 

(4) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan- temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa visual dapat 

memahami dan mengingat pesan yang terdapat di dalam 

gambar.  
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e) Kelebihan metode audio visual 

Kelebihan pemakaian media audio visual dalam proses 

belajar mengajar (Suharyanti, 2011). 

(1) Materi pelajaran yang diberikan lebih jelas, sehingga 

lebih mudah bagi siswa untuk menerima, memahami, 

mengingat serta memproduksi kembali materi tersebut 

bila diperlukan. 

(2) Dapat menjangkau kelompok yang besar. 

(3) Dapat menyampaikan pengertian atau informasi dengan 

cara yang lebih kongrit atau nyata dari pada pengertian 

yang disampaikan oleh kata-kata yang dicetak atau 

ditulis. 

(4) Mencegah terjadinya verbalisme, yaitu yang hanya 

mengetahui nama atau istilahnya tetapi tidak tahu 

artinya. 

(5) Keragu-raguan dan salah pengertian dapat dihindarkan 

dan materi yang telah diterima tahan lama serta tidak 

mudah dilupakan. 

(6) Dapat menambah motifasi belajar siswa karena 

pengajaran dengan menggunakan alat bantu akan lebih 

menarik perhatian. 

(7) Dengan menggunakan alat bantu, siswa dapat 

mempelajari dan mengamati sesuatu secara langsung 



17 
 

 

melalui beberapa indra bahkan seluruh indra dapat 

digunakan sehingga pengertian yang diperoleh akan 

lebih mendalam. 

(8) Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat 

dipersingkat, karena kebanyakan media hanya 

memerlukan waktu singkat untuk mengantarkan pesan. 

f) Kekurangan memakai media audio visual 

(1) Fasilitas proyektor harus tersedia 

(2) Listrik pada ruang/lokasi penyajian harus tersedia 

(3) Harus ada dinding, tembok atau layar lurus untuk 

pantulan proyeksi gambar dapat terlihat jelas pada 

ruangan.. 

(4) Harus memiliki teknik dalam penyajian 

b. Gosok Gigi 

Gosok gigi merupakan kebiasaan yang penting dalam menjaga dan 

memelihara kesehatan gigi (Rahmadhan, 2010). 

1) Tips menjaga kesehatan gigi 

a) Atur makanan, yaitu jangan makan makanan yang 

mengandung gula, tetapi perbanyak makanan yang berserat 

dan berair. 

b) Berkonsultasi rutin dengan dokter gigi, yaitu pada 6 bulan 

sekali 
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2) 4 benar menggosok gigi 

1) Benar alat  

Benar alat disini adalah harus benar dalam memilih alat yang 

digunakan untuk membersihkan gigi, yaitu sikat gigi. Berikut 

adalah kriteria sikat gigi yang baik (Erwana, 2013).  

a) Batang sikat harus lurus, supaya memudahkan mengontrol 

gerakan penyikatan.  

b) Kepala sikat tidak lebar dan membulat supaya tidak melukai 

jaringan lunak lain seperti pipi.  

c) Bulu sikat dipilih yang lembut agar tidak melukai gusi dan 

mudah masuk ke sela- sela gigi. 

2) Benar cara 

Percuma saja sikat gigi berkali-kali dalam sehari kalau caranya 

salah contoh : 

a) Gerakan bagian luar gigi depan adalah ke atas dan ke bawah, 

jangan digosok dengan gerakan menyamping bolak balik 

kerana dapat menyebabkan gigi rusak. 

b) Bagian luar gigi belakang jangan digosok dengan gerakan naik 

turun, tetapi dengan gerakan maju mundur atau memutar 

c) Untuk bagian dalam dari gigi depan dan belakang harus disikat 

dengan gerakan menarik   
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3) Benar waktu 

Menyikat gigi yang pertama pagi hari dilakukan setelah sarapan 

bukan saat mandi pagi kecuali mandinya setelah sarapan. Waktu 

menyikat gigi yang kedua malam hari sebelum tidur bukan setelah 

makan malam. 

4) Benar target 

Membersihkan tepat di daerah yang perlu dibersihkan, bukan 

hanya gigi depan tetapi bagian depan, belakang, bawah dan atas, 

terkadang bagian-bagian ini sering terlewatkan (Fadhli, 2010). 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Keterangan :  

  :  Tidak diteliti 

   :  Teliti 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber : Notoatmodjo, 2010; Arsyad, 2013. 
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C. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep  

Sumber : Notoatmodjo, 2010 ; Suryabrata, 2008 
 

D. Hipotesis  

1. Ada perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan metode 

ceramah dan audio visual 

2. Ada perbedaan tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan metode 

ceramah  

3. Ada perbedaan tingkat pengetahuan antara metode ceramah dan audio 

visual dengan metode ceramah. 

1. Pengalaman  

2. Ekonomi 

3. Lingkungan sosial 

ekonomi 

4. pendidikan 

5. Media cetak 

a. Leaflet 

b. Poster 

Metode Ceramah dan Audio 

Visual  

 

Pengetahuan Mengosok Gigi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Desain penelitian digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 

menguji hipotesis. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan 

desain quasi experiment. Rancangan yang digunakan adalah pre test and post 

test control group design,  dimana rancangan ini mengukur perbedaan antara 

sebelum dan sesudah intervensi diasumsikan, merupakan efek dari intervensi. 

Pada desain ini dilakukan tindakan pada dua kelompok yang akan diobservasi 

sebelum dan sesudah dilakukan tindakan (Margono, 2005).   

 

B. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

Pretest Posttest dengan kelompok pembanding (Prettest-Posttest with Control 

Grup) (Notoatmodjo, 2010). 

 

           Prettes           Perlakuan         Posttest 

 

 

 

 

 

01   X1  02 

03    X2  04 
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Keterangan :  

X1  = diberikan intervensi melalui metode ceramah dan audio visual 

X2  = diberikan intervensi melalui metode ceramah 

01 = hasil pre test pada kelompok eksperimen  

02 = hasil post test  pada kelompok eksperimen 

03  = hasil pre test pada kelompok pembanding  

04  = hasil post test  pada kelompok pembanding 

Peneliti akan membagi responden menjadi dua kelompok. 

Kelompok 1 adalah kelompok eksperimen yang mendapat intervensi 

pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan audio visual  dan 

kelompok 2 adalah kelompok pembanding yang diberikan pretest, 

kemudian metode ceramah dan postest. Kemudian peneliti menggunakan 

kuesioner yaitu Benar : 1, Salah : 0 

 

C. Variabel Penelitian 

Variabel ialah bentuk ukuran atau ciri yang dimiliki oleh kelompok 

yang didapatkan oleh satuan penelitian suatu konsep, misalnya umur, jenis 

kelamin, pengetahuan, pendidikan dan sebagainya. Penelitian ini memiliki dua 

variable yaitu variabel independen dan variabel dependen. 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

lain, maksudnya ialah ketika variabel independen berubah maka 

mengakibatkan perubahan variabel lain. Variabel independen pada penelitian 

ini adalah tingkat pengetahuan sisiwa tentang menggosok gigi. 
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Variabel dependen merupakan variabel yang dapat dipengaruhi oleh 

variabel lain artinya variabel dependen ini berubah akibat perubahan dari 

variabel independen (Notoatmodjo, 2010). Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah menggunakan metode ceramah dan audio visual. 

 

D. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah untuk mengarahkan pengukuran atau 

pengamatan terhadap variabel-variabel serta untuk mengembangkan 

instrument (Nursalam, 2003).  
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Tabel 1. Definisi Operasional Penelitian 

 

Variabel 
Definisi 

Operasional 
Alat Ukur 

Cara 

Ukur 
Hasil Ukur Skala 

Metode 

ceramah 

dan 

audio 

visual 

 

Kegiatan yang 

dilakukan oleh 

peneliti untuk 

menyampaikan 

pendidikan 

kesehatan agar 

meningkatkan 

pengetahuan siswa 

SD melalui metode 

ceramah dan audio 

visual. 

 

- - 0 : 

dilakukan 

intervensi 

ceramah   

1 : 

diberikan 

intervensi 

metode 

ceramah 

dan audio 

visual 

Nominal 

 

Pengetah

uan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan ialah 

perlakuan 

seseorang setelah 

orang itu 

melakukan 

kegiatan, 

pengetahuan 

seseorang memiliki 

tingkatan, tingkat 

tahu adalah sesuatu 

kemampuan 

responden untuk 

mengingat yang 

telah dipelajari 

tentantang 

pendidikan 

kesehatan gosok 

gigi, melalui 

metode ceramah 

dan audio visual. 

Ini tingkat 

pengetahuan pling 

rendah. 

Koesioner 

yang berisi 

tentang 

pengetahuan 

pendidikan 

gosok gigi, 

sebanyak 15 

pertanyaan 

Bila 

menjaw

ab 

benar 

skor 1 

dan jika 

menjaw

ab 

salah 

sekor 0.  

Nilai 

dikatakan 

baik: (76%-

100%) 

Nilai cukup 

(56%-75%) 

Nilai 

kurang: 

(<56%) 

Ordinal 
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E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah penjelasan secara spesifik tentang golongan yang 

akan menjadi sasaran penelitian secara menyeluruh (Notoatmodjo, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SD Piyungan kelas IV 

yakni sebanyak 92 siswa.  

2. Sampel  

Sampel adalah keseluruhan subyek yang diteliti dan dianggap 

mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2010).  Dalam penelitian ini 

teknik pengambilan sampel  dilakukan dengan metode total sampling. 

Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling yaitu pada teknik 

ini penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai 

responden atau sampel.  

Dengan kriteria inklusi sebagai berikut :  

a. Siswa SD Piyungan kelas IV 

b. Terdaftar sebagai siswa SD Piyungan  

c. Umur 9-10 tahun  

Besar sampel yang digunakan dalam peneltian ini yang memenuhi 

kritria inklusi sebesar 92 siswa, dimana 46 siswa dijadikan sebagai 

kelompok intervensi dan 46 siswa dijadikan sebagai kelompok 

pembanding. 
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F. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah SD Piyungan  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 – 26 April 2014. 

 

G. Metode Pengumpulan Data  

1. Administrasi 

Penelitian dilakukan setelah proposal penelitian disetujui, baik oleh 

pihak akademik maupun oleh instansi STIkes MADANI Yogyakarta. 

Peneliti kemudian melakukan kontrak waktu kepada kepala sekolah, dan 

wali kelas IV SD Piyungan, untuk menjelaskan tujuan penelitian. 

2. Teknis 

a. Penentuan sampel  

Peneliti mengidentifikasi calon responden yang memenuhi 

kriteria inklusi sampel, kemudian menemui calon responden dan 

memperkenalkan diri. Responden diberikan penjelasan mengenai 

tujuan dan prosedur penelitian. Setelah calon responden menyetujui 

dan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini, kemudian peneliti 

melakukan kontrak waktu kepada responden, untuk dilakukannya 

penelitian. 
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b. Prosedur Pelaksanaan 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen kuesioner, setelah itu melakukan pre test kepada klien 

mengenai tingkat pengetahuan  dengan menggunakan instrumen 

kuisioner, setelah data terkumpul lengkap dan pre test telah dilakukan, 

kemudian pada kelompok intervensi diberikan  pendidikan kesehatan 

melalui metode ceramah dan audio visual oleh peneliti selama 30 

menit. pada kelompok pembanding setelah pre test responden hanya 

mendapatkan ceramah tidak mendapatkan intervensi audio visual, 

kemudian langsung mendapatkan post test. 

 

H. Instrumen Penelitian  

Instrument yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner. 

Kuesioner penelitian ini berisi 15 pertanyaan, dengan pertanyaan tertutup 

(Dichotomous Coice), yang digunakan untuk mendapatkan data atau informasi 

yang berkaitan dengan penelitian.  

1. Uji Validitas 

Uji validitas alat ukur bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

sekala yang digunakan mampu menghasilkan data yang akurat sesuai 

tujuan ukuranya. Untuk mengetahui suatu korelasi digunakan formula 

koefesien korelasi product moment person, dimana nilai confiden interval 

atau tingkat kepercayaan sebesar 95% (α : 0,05), dikatakan bermakna 

apabila p value < α dan dikatakan tidak bermakna apabila p value > α. 
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Dalam penelitian ini alat ukur yang berupa kuesioner tingkat pengetahuan 

menggosok gigi telah dilakukan uji validitas di Sekolah Dasar Cipokojajar. 

Untuk mengetahui validitas dari item-item pertanyaan dalam 

kuesioner tingkat pengetahuan menggosok gigi apakah valid atau tidak, 

maka telah dilakukan uji kuesioner terhadap 28 siswa SD Cipokojajar. 

Hasil uji coba dilakukan dengan cara membandingkan nilai p value. Jika 

nilai p value < (α : 0,05), maka hasil tersebut menunjukan bahwa item-

item pertanyaan dalam kuesioner tersebut adalah valid. Sebaliknya jika 

nilai p value > (α : 0,05), maka hasil tersebut menunjukan bahwa item-

item pertanyaan dalam kuesioner tersebut tidak valid. Pengujian yang 

dilakukan sebanyak 15 pertanyaan yang valid, karena nilai p value < 0,05 

yang berarti valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Pengujian reliabilitas instrumen eksternal maupun internal. Secara 

eksternal pengujian dapat dilakukan stability, equivalent dan gabungan 

keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan 

menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan 

teknik tertentu. Kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki nilai alpha 

minimal 0,7. Hasil dari pengujian didapatkan nilai alpha 0,883, yang 

berarti alpha > 0,7 (Riwidikdo, 2008).  

Mengukur pengetahuan menggunakan kuesioner pengetahuan, 

yang merupakan berupa pertanyaan sejumlah 15 soal, dengan kreteria 

jawaban kuesioner dikelompokan dalam skala likert. Butir-butir skala 
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dibuat dengan pilihan majemuk, setiap butir berisi pertanyaan dua pilihan 

benar dan salah, Benar : 1 Salah : 0 

 

Tabel 2 : Kisi-Kisi Materi Kuesioner 

Materi Jumlah Soal  No Soal 

1. Waktu menyikat gigi 

2. Bentuk sikat gigi yang 

baik 

3. Cara menyikat gigi 

 

4. Makanan yang baik 

menjaga kesehatan gigi 

dan mulut 

5. Waktu pembanding 

kesehatan gigi 

2 Pertanyaan 

2 Pertanyaan 

 

9 Pertanyaan 

 

1 Pertanyaa 

 

 

1 Pertanyaan  

1, 2, 

3, 4,  

 

5,6,7,8,9,10,11,12,13 

 

14, 

 

 

15 

 

I. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap :  

a. Editing yaitu tahap dimana data dilakukan pengecekan pada nama dan 

kelengkapan identitas ataupun data responden serta untuk memastikan 

pertanyaan telah disusun sesuai petunjuk. 

b. Coding adalah pemberian kode sebuah kata tertentu pada koesioner 

untuk mempermudah pada saat proses mengolah data.  

c. Entry Data adalah proses memasukkan data yang telah diedit dan 

diberi kode ke dalam program komputer untuk dilakukan analisis data. 
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d. Cleaning adalah tahap pemeriksaan kembali data yang telah dientri 

untuk mengetahui ada dan tidaknya masalah. Hasil perhitungan yang 

telah diperoleh oleh peneliti di sajikan kedalam bentuk tabel distribusi 

frekuensi untuk melihat tingkat pengetahuan siswa SD piyungan. 

2. Analisis Data  

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis univariat 

dan bivariat. Pada dasarnya anlisis univariat ini bertujuan untuk 

menjelaskan, setiap variabel penelitian. Pada umumnya dalam analisis data 

ini hanya menghasilkan presentase dari setiap variabel (Notoatmodjo, 

2010). 

Jenis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis 

bivariat. Analisis bivariat pada penelitian ini adalah analisis yang 

dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistik, sebelum dilakukan 

uji statistik terlebih dahulu, dilakukan uji prasarat untuk mengetahui 

apakah data memenuhi asumsi test parametrik atau non parametrik yaitu 

dengan melakukan uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan rumus uji Kolmogorov-smirnov, sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 94 sampel. Data dikatakan normal bila nilai p > 

0,05 maka Ho diterima berarti data berdistribusi normal  (Notoatmodjo, 

2010). 

Hasil uji Kolmogorov-smirnov normal p > 0,05, selanjutnya  

dilakukan analisis  dengan statistik parametrik untuk menilai perbedaan 

tingkat pengetahuan  pretest dan posttest pada masing-masing kelompok 
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intervensi dan kelompok pembanding menggunakan rumus Paired 

Samples t-test. Untuk menguji 2 kelompok yang tidak berpasangan yaitu 

antara kelompok intervensi dan kelompok pembanding menggunakan uji 

Uji-t pooled atau independen t-test. Pengambilan keputusan Ho diterima 

atau ditolak dengan menggunakan taraf signifikasi. Pada taraf ini 

menggunakan taraf signifikasi 95% (α= 0,05) dengan ketentuan Ho ditolak 

bila p value < dari nilai α, dan Ho diterima bila p value ≥ dari nilai alpha.  

 

J. Etika Penelitian  

penelitian ini memberikan hak-hak responden. Peneliti sebelumnya 

memberikan penjelasan tentang manfaat atau tujuan dari penelitian. 

Mengingat penelitian keperawatan berhubungan langsung dengan manusia, 

maka etika penelitian harus mendapatkan perhatian. Etika dalam sebuah 

penelitian lebih berperan kepada sebuah prinsip etis yang diterapkan dalam 

kegiatan penelitian (Yurisa, 2008). 

1. Beneficence  

Prinsip Beneficence dalam penelitian menekankan penelitian untuk 

melakukan penelitian yang memberikan manfaat bagi pasien atau 

responden. Prinsip ini meliputi terbebas dari segala bahaya. penelitian ini 

tidak membahayakan responden. Manfaat yang diperoleh responden dari 

penelitian ini adalah responden dapat mengetahui cara menggosok gigi 

yang benar.  

 



33 
 

2. Autonomy   

Prinsip Autonomy menghargai hak-hak responden untuk mendapatkan 

informasi yang benar berkaitan dengan jalanya penelitian serta memiliki 

kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi 

dalam penelitian, serta tetap menghormati dan menghargai hak, pilihan, 

dan privacy responden. 

3. Justice  

Prinsip Justice ialah memenuhi prinsip keterbukaan atau keadilan, 

penelitian dilakukan secara jujur dan hati-hati. Pada penelitian ini 

responden dipilih setelah memenuhi sarat inklusi. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Tempat penelitian ini di SD Piyungan-Prambanan Km 0,1 Bantul 

Yogyakarta. SD Piyungan Bantul Yogyakarta didirikan pada tahun 1950, luas 

tanah 3050 m, luas bangunan 1550 m, dan status tanah hak pakai. SD 

Piyungan ini terakriditas A, dengan jumlah total kelas I - VI 545 siswa, 

dengan katagori laki-laki berjumlah 271 siswa, sedangkan perempuan 274 

siswa, adapun  di kelas IV yaitu 92 siswa. Pada kelas IV ini dibagi 3 kelas 

yaitu kelas IVA sebanyak 30 siswa, kelas IVB sebanyak 31 siswa dan kelas 

IVC 31 siswa.  

Fasilitas yang ada di SD Piyungan, berupa perpustakaan, UKS, 

Musholla, kantin, dan parker, dan taman bermain lapangan olah raga. 

Fasilitas ini digunakan untuk mendukung proses pembelajaran para siswa, 

agar lebih kreatif, tetapi selama ini dalam proses pembelajaran di dalam kelas 

sebagian besar masih menggunakan metode ceramah tanpa media bantu, 

sehingga harapanya dengan menggunakan metode ceramah dan audio visual, 

siswa dapat mudah memahami dan meningkatkan kreatifitas dalam belajar, 

dan siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, memerankan dan mendemonstrasikan. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Analisis Univariat 

Siswa dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Piyungan 

dengan jumlah 94 siswa. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh data 

tentang karakteristik responden sebagai berikut :  

a. Karakteristik reponden 

Tabel 2.4 

Karakteristik responden 

 

Karakteristik                                             Perlakuan                     Pembanding 

 Kelompok N F (%) N F (%) 

Jenis Kelamin laki-laki 20 43.5 20 43.5 

 perempuan 26 56.5 26 56.5 

 Total 46 100.0 46 100.0 

Umur 9 6 13.0 4 8.7 

 10 40 87.0 42 91.3 

 Total 46 100.0 46 100.0 

 

 

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

responden kelompok perlakuan dan kelompok pembanding pada jenis 

kelamin perempuan berjumlah sama yaitu berjumlah 26 siswi 

(56,5%), dan laki-laki berjumlah 20 siswa (43,5%). Sedangkan pada 

kelompok pembanding mayoritas responden perempuan yaitu 26 siswi 

(56,5%), dan laki- laki berjumlah 20 siswa (43,5%). 

Berdasarkan data umur, pada sampel perlakuan, responden 

mayoritas berumur 10 tahun sebanyak 40 (87%) dan umur 9 tahun 

berjumlah 6 (13%). Sedangkan pada sampel kelompok pembanding 

umur responden mayoritas 10 tahun sebanyak 42 (91,3%) dan umur 9 
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tahun sebanyak 4 (8,7%). Hasil ini menunjukkan jumlah sampel yang 

diteliti oleh peneliti di SD Piyungan mayoritas berumur 10 tahun.  

                                           Tabel 2.5                 

Tabel tingkat pengetahuan sebelum dan setelah diberikan 

pendidikan kesehatan pada kelompok perlakuan dan pembanding 

tingkat 

pengetahuan 

Ceramah dan audio visual         Ceramah 

pre  Post  Pre  Post  

N % N % N % N % 

baik 6 13 11 23.9 4 8.7 6 13 

cukup 19 41.3 24 52.2 16 34.8 23 50 

kurang 21 45.7 11 23.9 26 56.5 17 37 

jumlah 46 100.0 46 100.0 46 100.0 46 100.0 

  

Berdasarkan data tingkat pengetahuan pada sampel perlakuan 

responden mayoritas kurang baik pada pretest, sebesar 21 (45,7%) 

responden. Setelah dilakukan posttest sebagian besar responden 

mengalami peningkatan dikategori baik 6 (13%) mencapai 11 (23,9%). 

Dan pada kategori kurang baik mengalami penurunan dari 45,7% 

mencapai 23,9%.  

Sedangkan pada kelompok pembanding terjadi peningkatan 

pengetahuan dari pretest dengan kategori baik 8,7% mencapai 13%, 

kategori cukup 34,8% mencapai 50%, dan kategori kurang mengalami 

penurunan dari 56,5% mencapai 37%. Berdasarkan pengukuran tingkat 

pengetahuan terbukti adanya perbedaan tingkat pengetahuan yang dialami 

pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding setelah pemberian 

metode ceramah dan audio visual.  
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2. Analisis Bivariat  

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan menggunakan metode ceramah dan  audio visual tehadap 

tingkat pengetahuan menggosok gigi pada siswa SD Piyungan. Setelah 

data terkumpul, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebaran data 

dengan aplikasi program One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test. Dari 

pengujian normalitas data, diketahui bahwa p-value 0,285 (p-value 

>0,05), maka Ho diterima berarti data berdistribusi normal. Setelah itu 

dilanjutkan dengan uji hipotesis dengan taraf kesalahan 5% untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan menggosok gigi 

melalui metode ceramah dan audio visual. 

Tabel 2.6 

Tabel statistik uji paired sampel t-test pada nilai rata-rata sebelum 

dan sesudah diberikan penyuluhan metode ceramah dan audio 

visual dengan metode ceramah 

 

Kelompok pre-test Post-test N P Value 

Ceramah dan 

Audio Visual  

8.85 10.28 46 0,000 

Ceramah 8.41 9.50 46 0,000 

 

Berdasarkan tabel 2.6 diketahui bahwa hasil uji dua kelompok 

paired sampel t-test yang dilakukan pada kedua kelompok memiliki hasil 

p-value <0,05 sehingga Ho ditolak yang berarti dari kedua kelompok 

diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skor pretest dan 
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posttest. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan baik dari 

kelompok ceramah dan audio visual maupun kelompok ceramah. Dari 

tabel di atas terlihat perbedaan yang lebih signifikan pada perbedaan 

pretest dan posttest  kedua kelompok, pada kelompok perlakuan dengan 

intervensi penggunaan metode ceramah dan audio visual dengan 

peningkatan rerata skor dari pretest sebesar 8,85% menjadi 10,28% pada 

postest, sedangkan kelompok pembanding dengan peningkatan rerata skor 

dari pretest sebesar 8,41 menjadi 9,50 pada posttest. Hal ini menunjukan 

adanya peningkatan pengetahuan baik dari kelompok ceramah dan audio 

visual maupun kelompok ceramah.  

Tabel 2.7   

Tabel uji beda independent Sampel T-Test 

 Kelompok Ceramah dan Audio Visual t hitung (2tailed) Mean Difference 

sebelum    

setelah -13.838 .000 -8.196 

Kelompok Ceramah    

sebelum    

setelah -2.862 .005 -1.087 

 

Berdasarkan hasil uji t di atas dapat terlihat bahwa nilai t hitung 

sebesar nilai -13.838 dan nilai signifikan p sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05 maka hasil ini menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. 

Dengan demikian hipotesis H1 yang menyatakan bahwa ada perbedaan 

tingkat pengetahuan sebelum dan setelah diberikan perlakuan pada 

kelompok perlakuan. Pada kelompok pembanding dapat terlihat t hitung -

2.862 dan nilai signifikan p sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka hasil 
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ini menunjukkan terdapat perbedaan anatara pre dan post pada kelompok 

pembanding yang diberikan metode ceramah.  

Tabel 2.8  

Tabel uji beda dua kelompok independent Sampel T-Test 

Kel. Perlakuan Kel. Pembanding Selisih  P Values 

           10.28 9.50 .78 0,038 

 

Berdasarkan hasil uji t dapat terlihat bahwa rerata peningkatan skor 

pada kelompok perlakuan adalah 10,28 sementara itu rerata peningkatan 

pada kelompok pembanding adalah 9,50 dan terjadi perbedaan 

peningkatan pengetahuan yang signifikan antara kelompok perlakuan 

dengan kelompok pembanding selisih skor 0,78 dan p value = 0,038 (p 

value < 0,05) maka Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan yang signifikan.  

 

C. Pembahasan 

1. Karakteristik responden kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. 

Sekolah adalah kesempatan terbesar dan terbaik untuk 

menanamkan pengaruh positif kesehatan pada anak usia sekolah. Sekolah 

adalah tempat yang paling baik untuk menanamkan pengetahuan, dan 

memberikan pelayanan yang dibutuhkan anak untuk menjadi sehat. Pada 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang perbedaan metode ceramah 

dan audio visual dengan metode ceramah. Selain itu penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi 

kepada siswa SD Piyungan kelas IV tentang menggosok gigi.  
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Pada penelitian ini diketahui bahwa seluruh responden memiliki 

tingkat pendidikan SD, dan  berdasarkan umur responden mayoritas umur 

10 tahun sebanyak 40 (87%) dan umur 9 tahun sebanyak 6 (13%) 

sedangkan pada kelompok pembanding usia 10 tahun sebanyak 42 

(91,3%) dan umur 9 tahun sebanyak 4 (8,7%).  Usia Sekolah Dasar 

disebut juga periode intelektualitas, pada usia 9- 10 tahun seorang anak 

dianggap sudah matang untuk menerima pengetahuan, dan seorang anak 

seusia sekolah mempunyai ciri, seorang anak cenderung memuji diri 

sendiri, dan mulai senang membentuk kelompok sebaya untuk bermain 

bersama, sekaligus membuat peraturan sendiri, yang berbeda dari aturan 

yang sebelumnya.  

Pendidikan adalah salah satu proses belajar yang berarti dalam 

pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, perkembangan, atau 

perubahan ke arah yang lebih dewasa, dan lebih baik. Pendidikan 

merupakan bimbingan yang diberikan seseorang pada orang lain terhadap 

suatu hal agar dapat dimengerti dan dipahami. Memahami diartikan 

sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek 

yang diketahui, pengetahuan merupakan hasil pembelajaran dan ini terjadi 

setelah seseorang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu.  

Pengetahuan pada tingkat tahu, merupakan tingkat pengetahuan 

yang paling rendah, untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang 

dipelajari, tahu bisa diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah 
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dipelajari sebelumnya, antara lain menyebutkan, menguraikan, dan 

mendefinisikan (Notoatmodjo, 2011).  

Pendidikan kesehatan adalah kegiatan atau usaha menyampaikan 

pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok dan individu. Dengan 

adanya pesan maka diharapkan masyarakat, kelompok maupun individu 

dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Oleh 

karena itu, dengan melalui metode ceramah dan audio visual diharapkan 

terjadi perubahan.  

Pendidikan dan kesehatan merupakan dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan, karena pendidikan seseorang akan mendukung  kepribadian 

dan sebaliknya kesehatan seseorang  akan mendukung keberhasilan 

pendidiknya, siswa yang sehat akan belajar lebih baik, dan hasilnya akan 

memuaskan. Ceramah adalah metode pembelaran, karena metode 

ceramah merupakan metode menyampaikan informasi, metode ceramah 

salah satu cara pendidikan kesehatan yang didalamnya kita menerangkan 

atau menjelaskan sesuatu secara lisan disertai dengan tanya jawab. Media 

audio visual  adalah alat bantu pendidikan, karena media untuk 

menyampaikan informasi dan karena alat- alat tersebut digunakan untuk 

mempermudah penerimaan pesan-pesan kesehatan bagi masyarakat.  

Belajar sebagian dari siswa dapat dimotivasi agar tertarik untuk 

belajar, sebagian lain siswa menolak dan melawan terhadap pelajaran, 

sehingga harapanya media audio visual dapat memberikan persepsi yang 
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positif kepada siswa, sehingga siswa untuk lebih kreatif, dan 

menghasilkan yang lebih baik.  

Dalam penelitian ini bentuk pendidikan kesehatan melalui metode 

ceramah dan audio visual, yang diberikan untuk masing-masing 

kelompok perlakuan dan kelompok pembanding. Kelompok perlakuan 

dalam penelitian ini diberikan pendidikan kesehatan melalui metode 

ceramah dan audio visual. Dari hasil penelitian terlihat peningkatan yang 

cukup signifikan dari skor sebelum intervensi dengan skor setelah 

intervensi.  

Meski memakan biaya dan waktu yang lama, namun intervensi 

dalam penggunaan metode ceramah dan audio visual menunjukkan 

pengaruh yang cukup besar, metode pengajaran akan lebih bervariasi, 

tidak semata-mata komunikasi melalui penuturan kata-kata, sehingga 

siswa tidak bosan. Media  audio visual adalah media perantara atau 

penggunaan materi melalui pandangan dan pendengaran sehingga 

membuat kondisi siswa mampu memperoleh pengetahuan yang cukup, 

sehingga harapanya siswa dapat mengaplikasikan kedalam kehidupan 

sehari-hari.  

2. Tingkat pengetahuan sebelum dan setelah diberikan pendidikan kesehatan 

pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding 

Berdasarkan tabel 2.5 hasil pengukuran tingkat pengetahuan 

sebelum pemberian metode ceramah dan audio visual menunjukan bahwa 

dari 46 responden pada sampel perlakuan sebanyak 21 siswa (45,7%) 
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dalam kategori kurang dan sebanyak 19 siswa (41,3%) dalam kategori 

cukup. Sedangkan kelompok ceramah terlihat sebanyak 26 (56,5%) dalam 

kategori tingkat pengetahuan kurang, dan sebanyak 16 siswa atau (34,8%) 

dalam kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada kelompok 

perlakuan maupun kelompok pembanding sebelum mendapatkan metode 

ceramah dan audio visual mengalami pemahaman yang kurang, dan 

cukup. Besarnya presentasi tingkat pengetahuan siswa dalam katagori 

kurang dan cukup karena siswa belum mendapatkan pendidikan kesehatan 

dan cara menggosok gigi yang benar.  

Hasil pengukuran tingkat pengetahuan setelah pemberian metode 

ceramah dan audio visual yaitu sebanyak 11 siswa (23,9%) dalam 

kategori baik. Sedangkan pada kelompok ceramah dalam kategori baik 

sebanyak 6 siswa (13%). Hal ini menunjukkan bahwa metode ceramah 

dan audio visual mampu meningkatkan pengetahuan siswa. Sedangkan 

pada kelompok ceramah mampu meningkatkan pengetahuan, meski masih 

sedikit dibandingkan dengan kelompok perlakuan.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitan Sukarno (2009) 

yang berjudul pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap 

prestasi belajar pendidikan agama islam siswa kalas XI IPA SMA 3 

Semarang. Pada penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara media pembelajaran terhadap prestasi belajar (r=0,200). 

Menurut haryono (2012) berbagai faktor yang mungkin berpengaruh pada 

penyuluhan ialah media penyuluhan dan peserta penyuluhan. Materi yang 
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disampaikan cukup menarik metode ceramah disertai audio visual dimana 

peneliti ingin memaksimalkan panca indra baik penglihatan, maupun 

pendengaran. Penyuluhan pada dasarnya berusaha untuk membuat lebih 

aktif, metode ceramah dengan audio visual dengan cara memberikan 

pertanyaan yang merangsang siswa untuk berfikir kreatif, dan mempunyai 

kemauan untuk lebih tahu terhadap materi yang disampaikan. 

Keberhasilan memahami tentang menggosok gigi karena responden 

mengikuti  dan memperhatikan dengan baik, selain itu responden 

mengatakan bahwa mereka merasa lebih senang dan mudah untuk paham 

setelah mendapatkan metode ceramah dan audio visual. Hal ini 

sependapat dengan teori yang disebutkan Rahardjo (2012) pemberian 

media audio visual yang digunakan untuk menyalurkan pesan peserta 

didik sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat 

siswa sehingga proses belajar mudah dan menarik. Media juga dapat 

meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat 

menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa 

dan lingkunganya. 

Uji paired sampel t-test pada nilai rata-rata sebelum dan sesudah 

diberikan penyuluhan metode ceramah dan audio visual dengan metode 

ceramah. Berdasarkan tabel 2.6 penelitian ini terlihat adanya perbedaan 

yang signifikan rerata peningkatan skor antara kelompok perlakuan 

dengan kelompok pembanding sebesar, 10.28 pada kelompok perlakuan, 

9.50 pada kelompok pembanding. Perbedan yang signifikan ini 
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menunjukkan bahwa ada perbedaan pemberian metode ceramah dan 

audio visual dengan metode ceramah.  

Hal ini menunjukkan kepada teori arsyad (2013) yang menyatakan 

bahwa sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga. Media audio visual merupakan media perantara yang 

penyerapanya melalui pandangan dan pendengaran. Media selain sebagai 

alat bantu belajar, media juga dapat merubah sikap dan prilaku siswa, 

yang bisa dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau ketika 

sedang membaca teks yang bergambar.  

Dengan media pembelajaran bisa lebih kreatif, media dapat 

diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga 

dan memprhatikan. Kejelasan dan keruntutan pesan yang dapat 

menimbulkan keingintahuan menyebabkan siswa berfikir, yang 

kesemuanya menunjukkan bahwa media memiliki aspek motifasi dan 

meningkatkan minat. Alat bantu atau media yang dapat dilihat maka 

hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal, 

Uji beda  independent Sampel T-Test. Pada tabel 2.7 uji t 

menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -13.838 dan nilai signifikan p 

sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hasil ini menunjukkan terdapat 

perbedaan  yang signifikan pada kelompok perlakuan. Artinya ada 

perbedaan tingkat pengetahuan menggosok gigi  sebelum dan sesudah 

melalui metode ceramah dan audio visual. Tingkat perbedaan dapat 

dilihat dari nilai mean atau rata-rata, dimana nilai mean setelah 
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mendapatkan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan audio 

visual lebih besar dibandingkan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan 

melalui metode ceramah dan audio visual yaitu dengan mean difference 

sebesar -8.196. artinya siswa setelah mendapatkan pendidikan kesehatan 

melalui metode ceramah dan audio visual semakin baik.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Arsyad (2013) 

siswa dapat lebih banyak melakukan kegiata belajar sebab tidak hanya 

mendengarkan penjelasan tetapi aktivitas lain seperti mengamati, 

memerankan dan lain-lain. Sehingga siswa dituntut agar dapat mandiri 

dalam menuntut ilmu, media juga memberikan konteks untuk memahami 

teks membantu siswa yang lemah dalam membaca dan mengingatnya 

kembali. Setiap pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui 

media menerima pesan yang sama. Meskipun yang menyampaikan cara 

menafsirkanya berbeda-beda, dengan penggunaan media hasil tafsiranya 

dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada 

siswa sebagai landasan untuk aplikasi lebih lanjut. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar -2.862 dan 

nilai signifikan p sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 maka hasil ini 

menunjukkan terdapat perbedaan  yang signifikan pada kelompok 

pembanding. Artinya ada perbedaan tingkat pengetahuan menggosok gigi  

sebelum dan sesudah melalui metode ceramah. Tingkat perbedaan dapat 

dilihat dari nilai mean atau rata-rata, dimana nilai mean setelah 

mendapatkan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah lebih besar 
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dibandingkan sebelum dilakukan pendidikan kesehatan melalui metode 

ceramah yaitu dengan mean difference sebesar -1.087, artinya siswa 

setelah mendapatkan pendidikan kesehatan melalui metode ceramah lebih 

baik.  

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Suharyanti 

(2011) metode ceramah akan mudah memahami dan membawa pendengar 

merasa terhibur jika yang dibicarakanya menarik dan berisi. Metode 

ceramah pada dasarnya bahasa Indonesia, apabila audien sebagian besar 

menggunakan bahasa daerah, hendaknya pembicara dalam menyampaikan 

menggunakan bahasa daerah, agar masyarakat atau kelompok mudah 

untuk mengerti. 

Uji beda dua kelompok independent Sampel T-Test. Hasil uji dapat 

dilihat bahwa rerata peningkatan skor pada kelompok perlakuan adalah 

10,28 sementara itu rerata peningkatan pada kelompok pembanding 

adalah 9,50 dan terjadi perbedaan peningkatan pengetahuan yang 

signifikan antara kelompok perlakuan dengan kelompok pembanding 

selisih skor 0,78 dan p value = 0,038 (p value < 0,05) maka Ho ditolak, 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan. maka hasil ini menunjukan 

terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengetahuan melalui metode 

ceramah dan audio visual dengan metode ceramah. Hasil ini rata-rata 

(mean) tingkat pengetahuan siswa pada kelompok ceramah dan audio 

visual sebesar 10.28 satuan sedangkan pada kelompok ceramah sebesar 

9.50 satuan yaitu terdapat perbedaan sebesar 3,340 satuan, dilihat nilai 
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rata-rata metode ceramah dan audio visual lebih tinggi dibandingkan 

kelompok ceramah. Artinya metode ceramah dan audio visual lebih 

efektif peningkatan pengetahuan dibandingkan menggunakan metode 

ceramah. Terbukti dengan meningkatnya nilai pengetahuan menjadi lebih 

baik dari sebelum dan setelah pemberian pendidikan kesehatan metode 

ceramah dan audio visual kategori baik. Hal ini disebabkan karena 

metode ceramah dan audio visual lebih efekti dibandingkan metode 

ceramah. Agar pengetahuan siswa meningkat maka perlu memberikanya 

informasi menggunakan ceramah dan audio visual. Pembelajaran 

menggunakan audio visual dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya peningkatan 

pengetahuan baik dari kelompok perlakuan maupun kelompok 

pembanding, meskipun kelompok perlakuan peningkatan lebih signifikan 

dibandingkan kelompok pembanding, namun peningkatan tersebut 

diakibatkan karena kedua kelompok sama-sama diberikan perlakuan 

berupa pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dan audio visual.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Triana (2002) 

yang berjudul pendidikan kesehatan melalui metode ceramah dengan 

media modul, dibandingkan metode ceramah tanpa modul untuk 

meningkatka pengetahuan dan sikap wanita dalam menghadapi 

menopause di Kota Yogyakarta. Pada penelitian ini peneliti 

menyimpulkan bahwa hasil penelitian yang didapat keduanya efektif 
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meningkatkan pengetahuan dan sikap wanita menopause yang hasilnya 

signifikan, dan terdapat perbedaan yang bermakna pada peningkatan nilai 

pengetahuan dan sikap pada postest. Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini, memang berbeda denan penelitian Triana. Namun 

pemaksimalan penggunaan indra dalam penangkapan materi hampir 

setara antara metode ceramah dan audio visual.  

Hasil ini memperkuat teori notoatmodjo (2012) bahwa pendidikan 

kesehatan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menyebarkan 

pesan, menanamkan keyakinan sehingga dapat menambah pengetahuan, 

dan dapat melakukan suatu anjuran yang berkaitan dengan kesehatan, 

pendidikan kesehatan juga meningkatkan kemampuan mengontrol 

berbagai faktor yang mempengaruhi informasi yang didapat dan dengan 

demikian akan meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan tentang cara- 

cara memelihara dan meningkatkan kesehatan.   

Pendidikan kesehatan berdasarkan keterampilan merupakan suatu 

pendekatan untuk menciptakan dan memelihara gaya hidup sehat melalui 

pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ceramah dan audio 

visual adalah kemampuan mengunakan kata-kata dengan tepat dan penuh 

pengertian, untuk menyampaikan pesan, harus memiliki pengetahuan 

yang luas, sehinga pembelajaran dapat lebih menarik. Media dapat 

diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa terjaga dan 

memperatikan. Kejelasan dan keruntutan pesan, daya tarik image yang 

berubah sehingga penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan rasa 
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ingin tahu yang besar sehingga siswa dapat berfikir, yang kesemuanya 

menunjukkan bahwa media mempunyai aspek motivasi dan meningkatkan 

minat seseorang. 

 

D. Keterbatasan Penelitian  

1. Peneliti merasa kesulitan untuk menentukan hari pelaksanaan penelitian, 

karena jadwal kuliah peneliti selalu bersamaan dengan jam luang belajar 

siswa. 

2. Biaya yang terbatas untuk mendapatkan alat yang dibutuhkan sedikit 

susah, sehingga waktu pengumpulan data melebihi waktu target yang 

sudah ditentukan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Berdasar hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian “Perbedaan 

tingkat pengetahuan menggosok gigi siswa SD melalui metode ceramah dan 

audio visual” dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sebagian besar responden kelompok perlakuan memiliki tingkatan 

pengetahuan dengan kategori kurang baik pada skor pretest  sebesara 21 

(45,7%). Namun dari skor posttest seluruh responden kelompok perlakuan 

mengalami peningkatan 6 (13%) menjadi 11 (23,9%) kategori tingkat 

pengetahuan yang baik. 

2. Sebagian besar responden kelompok pembanding memiliki tingkat 

pengetahuan dengan kategori kurang baik pada skor pretest, namun hanya 

sedikit yang mencapai kategori cukup baik dan baik. Namun setelah 

dilakukan posttest pada kelompok pembanding terjadi peningkatan tingkat 

pengetahuan pada kategori cukup baik maupun baik. Rerata peningkatan 

katagori kurang baik pada kelompok pembanding sebesar 26 (56,5%) 

menjadi 17 (37,%). 

3. Tingkat pengetahuan siswa SD Piyungan setelah diberikan metode 

ceramah dan audio visual dibagi atas 3 (tiga) kategori yaitu responden 

yang berpengetahuan baik sebanyak 11 orang (23,9%), responden yang 

berpengetahuan cukup baik sebanyak 24 orang (52,2%), dan responden 

yang berpengetahuan kurang sebanyak 11 orang (23,9%). Sedangakan 
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responden yang diberikan metode ceramah tingkat pengetahuan baik 

sebanyak 6 (13%) responden yang berpengetahuan cukup baik sebanyak 

23 (50%), dan responden yang berpengetahuan kurang baik sebanyak 17 

(37%). 

4. Ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pengetahuan siswa pada 

kelompok metode ceramah dan audio visual dengan kelompok metode 

ceramah (p value = 0.038) lebih kecil dari 0,05 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut beberapa hal yang dapat disarankan 

oleh penelitian terkait dengan hasil penelitian ini antara lain :  

1. Bagi Tenaga kesehatan 

Dapat dijadikan pertimbangan untuk memfasilitasi untuk perbaikan dan 

pemberian pilihan atau alternativ bagi pelaksana pemberian pendidikan 

kesehatan dalam memilih metode untuk meningkatkan pengetahuan para 

siswa tentang menggosok ggi.  

2. Bagi siswa SD Piyungan 

Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan tentang gosok gigi 

sehingga diharapkan para siswa yang tidak tahu tentang gosok gigi 

menjadi tahu dan tidak hanya sekedar tahu namun juga dapat melakukan 

pelaksanaan gosok gigi dengan benar. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya agar dapat meneliti sejauh mana keefektifan metode 

penggunaan metode ceramah dan audio visual melalui pemaparan video, 

sampai ketaraf perubahan sikap dan prilaku responden dan 

membandingkan keefektifan metode ceramah dan audio visual 

dibandingkan dengan metode penyampaian pendidikan kesehatan lainya. 
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Lampiran 4 

Lembar Informasi Untuk Informasi 

 

Responden yang kami hormati 

 Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah mahasiswa STIKes Madani 

Yogyakarta, akan melaksanakan penelitian tentang pengaruh perbedaan tingkat 

pengetahuan menggosok gigi melalui metode ceramah dan audio visual 

Nama  : ROBBIN SHURNI 

NIM  : M10.01.0024 

 Tujuan penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi perbedaan tingkat 

pengetahuan melalui metode ceramah dan audio visual. Penelitian ini tidak akan 

menimbulkan kerugian bagi saudara sebagai responden. Jawaban yang saudara 

berikan akan kami jaga kerahasiaan dan hanya digunakan untuk penelitian.  

 Bersama dengan ini kami mohon kesediaan saudara mendatangani lembar 

persetujuan dan menjawab pertanyaan dalam lembar pertanyaan sesuai petunjuk 

yang ada. Atas bantuan dan partisipasi yang baik dari saudara kami mengucapkan 

terimakasih.  

 

peneliti 
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SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Tata Cara Menggosok Gigi 

A. Identifikasi masalah  

Perilaku penduduk yang berkaitan dengan kebiasaan menggosok gigi di 

daerah DI. Yogyakarta sebagian besar penduduk umur 10 tahun (91,1%) 

mempunyai kebiasaan menggosok gigi setiap hari. Didapatkan bahwa pada 

umumnya masyarakat menggosok gigi setiap hari pada waktu mandi pagi 

90,7%. Masyarakat yang menggosok gigi setiap hari sesudah makan pagi 

hanya 12,6% dan sebelum tidur malam hanya 28,7%. Hal ini disebabkan 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan gigi-

mulut. Tiga provinsi yang mempunyai persentase tertinggi dalam hal 

menggosok gigi adalah DKI Jakarta (98,5%), Jawa Barat (95,8%), dan 

Kalimantan Timur (95,5%), sedangkan yang terendah di Provinsi NTT 

(74,7%) dan Papua (58,4%), kemudian Provinsi DI. Yogyakarta sendiri 

berada ditengah-tengah, tidak di tingkat bawah dan tidak pula di tingkat atas. 

 

B. Tujuan penyuluhan  

1. Tujuan umum  

Setelah pemberian pendidikan kesehatan diharapkan siswa dapat mengerti 

dan mengetahui tentang menggosok gigi 

2. Tujuan khusus 

Setelah mengikuti pendidikan kesehatan diharapkan siswa mampu :  
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a. Menjawab dengan benar soal-soal pertanyaan dalam kuesioner yang 

berkaitan dengan menggosok gigi 

b. Dapat melakukan menggosok gigi dengan benar 

 

C. Pengorganisasian  

1. Moderator     : Robbin Shuni 

Tugas  : memimpin dan penanggung jawab secara umum jalanyan 

pendidikan kesehatan bertugas membuka serta menutup  

acara pendidikan kesehatan.  

2. Presenter    : Robbin Shurni  

Tugas  : mengamati jalanya kegiatan penyuluhan apakah sesuai 

dengan apa yag direncanakan serta factor pendukung atau 

factor penghambat jalanya pendidikan kesehatan.  

 

D. Struktur Kegiatan 

Hari/Tanggal   : 24 april 2014 

Tempat kegiatan   : SD Piyungan  

Waktu kegiatan   : 08.00 WIB s/d selesai 

Jumlah audiens   : kelompok perlakuan 47 siswa 

      Kelompok pembanding 47 siswa 

Topik    : kebersihan gigi 

Sub Topik   : menggosok gigi 

Sasaran    :  Siswa kelas IV SD Piyungan Yogyakarta 
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E. Metode  

1. Ceramah  

2. Menampilkan video gosok gigi 

 

F. Alat dan Media  

1. Video gosok gigi  

2. Laptop  

3. LCD Proyektor 

 

G. Penggunaan Tempat  

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

M  : Moderator 

P  : Presenter 

O  : Observer 

A  : Audiens  

 

 

M & P 

 

A 
O 
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H. Kegiatan Penyuluhan  

1. Kelompok perlakuan  

No Kegiatan penyuluhan Kegiatan siswa Waktu 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Pembukaan  
- Mengucapkan salam 

- Moderator 

memperkenalkan diri 

- Moderator menjelaskan 

tujuan penyuluhan dan 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

- Moderator menjelaskan 

mengisis lembar 

kuesioner 

Tahap pelaksanaan 

- Memberikan kuesioner 

pretest 

- Mengumpulkan lembar 

kuesioner pretest  

- Menjelaskan materi 

tentang menggosok gigi 

dengan ceramah dan 

dibantu dengan media 

audio visual  

- Memberikan kuesioner 

posttest 

- Mengumpulkan lembar 

kuesioner posttest 

Penutup 

- mengevaluasi materi yang 

diberikan 

- menutup sambil 

mengucapkan salam 

- menjawab salam 

- mendengarkan dan 

memperhatikan 

- mendengarkan dan 

memperhatikan 

- mendengarkan dan 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

- mengerjakan soal 

pretest 

- mengumpulkan 

lembar pretest 

- mendengarkan  

- mengerjakan soal 

posttest 

- mengumpulkan 

lembar kuesioner 

posttest 

 

 

 

 

- mendengarkan 

dengan baik 

- menjawa salam 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 
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2. Kelompok pembanding 

No Kegiatan penyuluhan Kegiatan siswa Waktu 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Pembukaan  
- Mengucapkan salam 

- Moderator 

memperkenalkan diri 

- Moderator menjelaskan 

tujuan penyuluhan dan 

kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

- Moderator menjelaskan 

mengisis lembar 

kuesioner 

Tahap pelaksanaan 

- Memberikan kuesioner 

pretest 

- Mengumpulkan lembar 

kuesioner pretest  

- Menjelaskan materi 

tentang menggosok gigi 

dengan metode ceramah  

- Memberikan kuesioner 

posttest 

- Mengumpulkan lembar 

kuesioner posttest 

 

Penutup 

- mengevaluasi materi yang 

diberikan 

- menutup sambil 

mengucapkan salam 

- menjawab salam 

- mendengarkan dan 

memperhatikan 

- mendengarkan dan 

memperhatikan 

- mendengarkan dan 

memperhatikan 

 

 

 

 

 

- mengerjakan soal 

pretest 

- mengumpulkan 

lembar pretest 

- mendengarkan  

- mengerjakan soal 

posttest 

- mengumpulkan 

lembar kuesioner 

posttest 

 

 

 

- mendengarkan 

dengan baik 

- menjawa salam 

 

5 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 menit 

  

 

I. evaluasi 

1. evaluasi struktur  

- siswa duduk menghadap kedepan 

- pengaturan tempat disususn sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

memahami dengan mudah 
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2. evaluasi proses 

- tidak ada siswa yang meninggalkan kegiatan saat berlangsung 

- siswa aktif dan dapat memberikan tanggapan dengan baik 

3. evaluasi Hasil 

- seluruh soal kuesioner pretest dan posttest dapat terkumpul dari 

seluruh audiens.  

 

J. Materi  

1. Video cara menggosok gigi 

2. Materi menggosok gigi 

Gosok gigi merupakan kebiasaan yang penting dalam menjaga dan 

memelihara kesehatan gigi (Rahmadhan, 2010). 

a. Tips menjaga kesehatan gigi 

1) Atur makanan, yaitu jangan makan makanan yang mengandung 

gula, tetapi perbanyak makanan yang berserat dan berair. 

2) Berkonsultasi rutin dengan dokter gigi, yaitu pada 6 bulan sekali 

b. benar menggosok gigi 

1) Benar alat  

Benar alat disini adalah harus benar dalam memilih alat yang 

digunakan untuk membersihkan gigi, yaitu sikat gigi. Berikut 

adalah kriteria sikat gigi yang baik (Erwana, 2013).  

a) Batang sikat harus lurus, supaya memudahkan mengontrol 

gerakan penyikatan.  
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b) Kepala sikat tidak lebar dan membulat supaya tidak melukai 

jaringan lunak lain seperti pipi.  

c) Bulu sikat dipilih yang lembut agar tidak melukai gusi dan 

mudah masuk ke sela- sela gigi. 

2) Benar cara 

Percuma saja sikat gigi berkali-kali dalam sehari kalau caranya 

salah contoh : 

a) Gerakan bagian luar gigi depan adalah ke atas dan ke bawah, 

jangan digosok dengan gerakan menyamping bolak balik 

kerana dapat menyebabkan gigi rusak. 

b) Bagian luar gigi belakang jangan digosok dengan gerakan naik 

turun, tetapi dengan gerakan maju mundur atau memutar 

c) Untuk bagian dalam dari gigi depan dan belakang harus disikat 

dengan gerakan menarik   

3) Benar waktu 

Menyikat gigi yang pertama pagi hari dilakukan setelah sarapan 

bukan saat mandi pagi kecuali mandinya setelah sarapan. Waktu 

menyikat gigi yang kedua malam hari sebelum tidur bukan setelah 

makan malam. 

4) Benar target 

Membersihkan tepat di daerah yang perlu dibersihkan, bukan 

hanya gigi depan tetapi bagian depan, belakang, bawah dan atas, 

terkadang bagian-bagian ini sering terlewatkan (Fadhli, 2010). 
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KUESIONER ALAT UKUR PENGETAHUAN GOSOK GIGI 

 

1. Identitas Diri  

a. Nama   :  

b. Umur   :  

c. Jenis Kelamin  :  

 

2. Petunjuk pengisian  

Bacalah pertanyaan dengan seksama, kemudian jawablah pertanyaan dibawah 

ini dengan memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan anda dan 

beri tanda (X), dengan ketentuan :  

 B  : Benar 

 S  : Salah 

 

 

PERTANYAAN 

 

1 Waktu yang baik menyikat gigi adalah Setelah 

mandi pagi dan sebelum tidur malam 
  

2 Apakah setiap sesudah makan dan sebelum tidur 

malam kita harus menggosok gigi 

  

3 Bentuk sikat gigi yang baik adalah Tangkai 

lurus, kepala sikat sesuai dengan mulut, bulu 

sikat lembut dan rata 

  

4 Bulu sikat gigi yang di gunakan harus lembut   

5 Yang dimaksud dengan menyikat gigi secara 

teratur, yaitu menyikat gigi setiap hari 

  

6 Sewaktu menggosok gigi yang pertama kali di 

sikat adalah bagian atas 

  



Lampiran 6 

7 Yang dimaksud dengan menyikat gigi secara 

tekun itu tidak tergesa-gesa 

  

8 Prinsip dalam menyikat gigi teliti dan teratur   

9 Waktu menyikat bagian luar gigi depan 

seharusnya memutar   

  

10 Menyikat bagian dalam dari gigi depan dan 

belakang harus dengan gerakan menarik 

  

11 Daerah mulut yang harus dibersihkan disaat 

gosok gigi adalah lidah 

  

12 Arah gerakan sikat gigi, untuk gigi  luar bagian 

belakang maju mundur 

  

13 Sebaiknya disaat menyikat gigi tidak kasar 

tetapi lama 

  

14 Makanan yang baik untuk menjaga kebersihan 

gigi dan mulut yang berserat dan berair 

  

15 Minimal kita harus memeriksakan kesehatan 

gigi 6 bulan sekali 

  

 

 

 

 

 

 

 

JAWABAN 

1.  B 

2.  B 

3.  B 

4.  B 

5.  S 

6.  B 

7.  B 

8.  S 

9.  B 

10.  B 

11. B  

12. B 

13. B 

14.  B 

15.  S 
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Correlations

1 .101 .140 .352 .140 .352 .556** .441* .556** .189 .352 .352 .627** .556** .352 .688**

.611 .477 .066 .477 .066 .002 .019 .002 .337 .066 .066 .000 .002 .066 .000

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.101 1 .211 .193 .438* -.145 .369 .211 -.101 .284 .193 .193 .382* .369 .193 .529**

.611 .281 .325 .020 .462 .054 .281 .611 .143 .325 .325 .045 .054 .325 .004

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.140 .211 1 -.129 .026 -.129 .413* .270 -.090 .876** -.129 -.129 .140 .413* -.129 .395*

.477 .281 .512 .895 .512 .029 .165 .650 .000 .512 .512 .477 .029 .512 .038

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.352 .193 -.129 1 .595** .462* -.053 .233 .694** -.113 .462* 1.000** .352 -.053 .462* .628**

.066 .325 .512 .001 .013 .787 .233 .000 .566 .013 .000 .066 .787 .013 .000

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.140 .438* .026 .595** 1 .233 -.090 .026 .413* .076 .595** .595** .441* -.090 .595** .628**

.477 .020 .895 .001 .233 .650 .895 .029 .700 .001 .001 .019 .650 .001 .000

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.352 -.145 -.129 .462* .233 1 -.053 -.129 .694** -.113 .462* .462* .352 -.053 .462* .397*

.066 .462 .512 .013 .233 .787 .512 .000 .566 .013 .013 .066 .787 .013 .037

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.556** .369 .413* -.053 -.090 -.053 1 .413* -.037 .471* -.053 -.053 .556** 1.000** -.053 .516**

.002 .054 .029 .787 .650 .787 .029 .852 .011 .787 .787 .002 .000 .787 .005

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.441* .211 .270 .233 .026 -.129 .413* 1 -.090 .343 -.129 .233 .140 .413* -.129 .434*

.019 .281 .165 .233 .895 .512 .029 .650 .074 .512 .233 .477 .029 .512 .021

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.556** -.101 -.090 .694** .413* .694** -.037 -.090 1 -.079 .694** .694** .556** -.037 .694** .596**

.002 .611 .650 .000 .029 .000 .852 .650 .691 .000 .000 .002 .852 .000 .001

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.189 .284 .876** -.113 .076 -.113 .471* .343 -.079 1 -.113 -.113 .189 .471* -.113 .456*

.337 .143 .000 .566 .700 .566 .011 .074 .691 .566 .566 .337 .011 .566 .015

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.352 .193 -.129 .462* .595** .462* -.053 -.129 .694** -.113 1 .462* .352 -.053 1.000** .570**

.066 .325 .512 .013 .001 .013 .787 .512 .000 .566 .013 .066 .787 .000 .002

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.352 .193 -.129 1.000** .595** .462* -.053 .233 .694** -.113 .462* 1 .352 -.053 .462* .628**

.066 .325 .512 .000 .001 .013 .787 .233 .000 .566 .013 .066 .787 .013 .000

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.627** .382* .140 .352 .441* .352 .556** .140 .556** .189 .352 .352 1 .556** .352 .736**

.000 .045 .477 .066 .019 .066 .002 .477 .002 .337 .066 .066 .002 .066 .000

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.556** .369 .413* -.053 -.090 -.053 1.000** .413* -.037 .471* -.053 -.053 .556** 1 -.053 .516**

.002 .054 .029 .787 .650 .787 .000 .029 .852 .011 .787 .787 .002 .787 .005

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.352 .193 -.129 .462* .595** .462* -.053 -.129 .694** -.113 1.000** .462* .352 -.053 1 .570**

.066 .325 .512 .013 .001 .013 .787 .512 .000 .566 .000 .013 .066 .787 .002

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

.688** .529** .395* .628** .628** .397* .516** .434* .596** .456* .570** .628** .736** .516** .570** 1

.000 .004 .038 .000 .000 .037 .005 .021 .001 .015 .002 .000 .000 .005 .002

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tai led)

N

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

JML

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 JML

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tai led).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tai led).*. 
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Case Processing Summary

28 100.0

0 .0

28 100.0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

Reliability Statistics

.737 16

Cronbach's

Alpha N of  Items
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1. UJI NORMALITAS  

 
 

2. JENIS KELAMIN  
a. pembanding 

  

 
 

b. Perlakuan 

 

 
 
 

3. UMUR  
a. pembanding 

 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

46 46 46 46

8.85 10.28 8.65 9.96

1.850 1.822 1.991 1.837

.141 .153 .123 .171

.141 .134 .123 .155

-.098 -.153 -.113 -.171

.957 1.039 .832 1.163

.319 .231 .492 .134

N

Mean

Std.  Dev iat ion

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negativ e

Most Extreme

Dif f erences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asy mp. Sig. (2-tailed)

PERLAKUAN

PRE

PERLAKUAN

POST

PEMBAND

ING PRE

PEMBAND

ING POST

Test distribution is Normal.a. 

Calculated f rom data.b. 

jenis kelamin

20 43.5 43.5 43.5

26 56.5 56.5 100.0

46 100.0 100.0

laki-laki

perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

jenis kelamin

20 43.5 43.5 43.5

26 56.5 56.5 100.0

46 100.0 100.0

laki-laki

perempuan

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

umur responden

4 8.7 8.7 8.7

42 91.3 91.3 100.0

46 100.0 100.0

9

10

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent
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b. perlakuan 
 

 
 
 

4. NILAI TINGKAT PENGETAHUAN 
a. pembanding pre 

 

 
 

 

 
b. Nilai pembanding pos 

 
 

c. nilai perlakuan pre 

 

 
 
 

umur responden

6 13.0 13.0 13.0

40 87.0 87.0 100.0

46 100.0 100.0

9

10

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

nilai responden

4 8.7 8.7 8.7

16 34.8 34.8 43.5

26 56.5 56.5 100.0

46 100.0 100.0

baik

cukup

kurang

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

nilai responden

6 13.0 13.0 13.0

23 50.0 50.0 63.0

17 37.0 37.0 100.0

46 100.0 100.0

baik

cukup

kurang

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

nilai responden

6 13.0 13.0 13.0

19 41.3 41.3 54.3

21 45.7 45.7 100.0

46 100.0 100.0

baik

cukup

kurang

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent
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d. nilai perlakuan pos  

 

 
 

 

 
5. UJI PAIRED T-TEST 

a. HIPOTESIS 1 

 
 

 

 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

nilai responden

11 23.9 23.9 23.9

24 52.2 52.2 76.1

11 23.9 23.9 100.0

46 100.0 100.0

baik

cukup

kurang

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulativ e

Percent

Paired Samples Statistics

8.85 46 1.850 .273

10.28 46 1.822 .269

PERLAKUAN PRE

PERLAKUAN POST

Pair

1

Mean N Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

Paired Samples Correlations

46 .712 .000
PERLAKUAN PRE &

PERLAKUAN POST

Pair

1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-1.435 1.393 .205 -1.848 -1.021 -6.986 45 .000
PERLAKUAN PRE -

PERLAKUAN POST

Pair

1

Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)
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b. HIPOTESIS 2 

 

 
 

 
 

 
 
 

c. HIPOTESIS 3 
1) Kel Perlakuan pre-pos 

 
 

 

 
 
 

 
 
  
 
 

Paired Samples Statistics

8.41 46 1.904 .281

9.50 46 1.735 .256

PEMBANDING PRE

PEMBANDING POST

Pair

1

Mean N Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean

Paired Samples Correlations

46 .649 .000
PEMBANDING PRE &

PEMBANDING POST

Pair

1

N Correlation Sig.

Paired Samples Test

-1.087 1.532 .226 -1.542 -.632 -4.811 45 .000
PEMBANDING PRE -

PEMBANDING POST

Pair

1

Mean Std.  Dev iat ion

Std.  Error

Mean Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

Paired Dif f erences

t df Sig. (2-tailed)

Group Statistics

46 10.41 2.257 .333

46 18.61 3.323 .490

ceramah dan audio v isual

sebelum

setelah

tingkat pengetahuan

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

11.281 .001 -13.838 90 .000 -8.196 .592 -9.372 -7.019

-13.838 79.223 .000 -8.196 .592 -9.374 -7.017

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

tingkat pengetahuan

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means
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2) Kel Pembanding pre-pos 

 
 

 
 

 
 

 
3) Kel Perlakuan postest dan kel pembanding postest 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Group Statistics

46 8.41 1.904 .281

46 9.50 1.735 .256

Kelompok pembanding

sebelum

setelah

tingkat pengetahuan

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

.077 .782 -2.862 90 .005 -1.087 .380 -1.842 -.332

-2.862 89.235 .005 -1.087 .380 -1.842 -.332

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

tingkat pengetahuan

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means

Group Statistics

46 10.28 1.822 .269

46 9.50 1.735 .256

kelompok perlakuan

dan pembanding

setelah

setelah

tingkat pengetahuan

N Mean Std.  Dev iation

Std.  Error

Mean

Independent Samples Test

.012 .913 2.110 90 .038 .783 .371 .046 1.520

2.110 89.788 .038 .783 .371 .046 1.520

Equal variances

assumed

Equal variances

not assumed

tingkat pengetahuan

F Sig.

Levene's Test f or

Equality  of  Variances

t df Sig. (2-tailed)

Mean

Dif f erence

Std.  Error

Dif f erence Lower Upper

95% Conf idence

Interv al of  the

Dif f erence

t-test  for Equality  of  Means


