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ABSTRAK 

PENGARUH METODE PENDIDIKAN KESEHATAN  DEMONSTRASI 

DENGAN MEDIA SHORT EDUCATION MOVIE (SEM) 

TERHADAP PERILAKU PERAWATAN LUKA 

PADA ANAK USIA SEKOLAH 

Vinda Kuswana Murti 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  

Pendahuluan: pengetahuan anak usia sekolah dasar masih kurang mengenai 

perawatan luka, usia tersebut rentan megalami cedera yang dapat meyebabkan 

luka dan perpotensi infeksi. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui pengaruh 

metode pendidikan kesehatan demonstrasi dipadukan dengan Short Education 

Movie terhadap perilaku perawatan luka pada anak usia sekolah. Metode: Desain 

quasi-experimental pretest-posttest with kontrol group design. Besar sampel 

ditentukan dengan simple random sampling, total 40 responden anak usia sekolah 

di SDN Peneket dan Sidorejo dengan 20 kelompok perlakuan dan 20 kelompok 

kontrol. Variabel independennya yakni pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi dipadukan media Short Education Movie (SEM) dan variabel 

dependennya yakni pengetahuan, sikap, dan praktik perawatan luka ringan. 

Instrumen menggunakan kuisioner. Analisis menggunakan Wilcoxon Signed 

Ranks Test dan Mann Whitney U Test. Hasil: uji Wilcoxon Signed Ranks Test 

menunjukkan pengetahuan (p=0.000), sikap (p=0.001) dan praktik (p=0.000). 

Nilai p<0.05 maka ada pengaruh intervensi terhadap perilaku perawatan luka 

ringan anak usia sekolah. Hail uji Mann Whitney menunjukan pengetahuan 

(p=0.002), sikap (p=0.000), dan praktik (p=0.000). Nilai p<0.05 maka ada 

perbedaan perilaku antara kelompok perlakuan dan kontrol. Diskusi: penggunaan 

Short Education Movie untuk pembelajaran pada anak usia sekolah disesuaikan 

dengan kemampuan daya tangkap responden. 

Kata Kunci: anak usia sekolah, Short Education Movie, demonstrasi, cedera. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF HEALTH EDUCATION BY DEMONSTRATION WITH 

SHORT EDUCATION MOVIE (SEM) SIMPLE WOUND CARE ON 

BEHAVIOR IN ELEMENTARY SCHOOL CHILDREN  

Vinda Kuswana Murti 

Faculty of Nursing Universitas Airlangga 

 

Introduction:  school age children have lack of knowledge regarding wound care. 

That age risk of injury due tue to the active period moves and risk infection. The 

purpose of this study was to determine the effect of learning methods 

demonstrasion and Short Education Movie on knowledge, attitude, and 

psychomotor of wound care on school age children. Method: the research was 

using quasi-experimental design pretest-postest with kontrol group design. 

Sampling technicque was using random sampling and obtained 40 respondenses, 

they were elementary school children in Peneket and Sidorejo with 20 

intervention and 20 kontrol groups. Variabel independent is health education by 

simulation with Short Education Movie (SEM) and dependen variabel is  

knowledge, attitude, practice simple wound care. The instrument was using 

quitionnaire. Analyse is use Wilcoxon signed rank test and Mann Whitney U Test 

analyses. Result: the result showed the knowledge at group intervention is 

(p=0.000), attitude (p=0.001), practice (p=0.000). P<0.05 showed  that group 

intervension increase from pretest until posttest. Mann Whitney to knowledge 

(p=0.002), attitude (p=0.000), practice (p=0.000). The result showed there are 

difference value between group intervention and kontrol. Discussion: use Short 

Education Movie to learn school age children have to appropriate with ability 

children.    

Key Words: school age children, Short Education Movie, demonstration, injury. 
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BAB 1 PENDAHULUAN  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Anak usia sekolah rentan cedera karena aktivitas aktif bergerak sesuai 

dengan tingkat  perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan psikososial anak 

(Wong, L, Eaton, 2003). Anak yang terpeleset dapat menyebabkan luka ringan 

maupun berat, menyebabkan terjadinya luka robek, memar, bahkan meninggal 

dunia (Gabriela et al, 2018). Luka dapat menyebabkan infeksi apabila tidak 

ditangani dengan benar, sehingga memerlukan penatalaksanaan khusus dari awal 

yang benar (Sari et al, 2018). Angka cedera yang tinggi pada anak sekolah dasar 

belum diimbangi dengan pengetahuan anak, kemampuan untuk mengolah dan 

menyatukan informasi masih terbatas mengenai yang dilihat dan didengar (Lubis, 

2015). Penelitian mengenai pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode 

demonstrasi mengenai pertolongan petama fraktur tulang didapatkan kesimpulan 

bahwa ada pengaruh pendidikan kesehatan menggunakan demonstrasi terhadap 

pengetahuan tentang balut bidai (Warouw, 2018). Pernah ada metode 

pembelajaran perawatan luka dengan metode Braistorming dan simulasi oleh 

Yuliana pada tahun 2015 hasilnya dapat meningkatkan pengetahuan  dan sikap 

anak dalam perawatan luka. Namun pengaruh  pendidikan kesehatan metode 

Demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) terhadap 

perilaku perawatan luka anak usia sekolah belum dapat dijelaskan. 

Usia 5-14 tahun rentan terhadap cidera akibat transpotasi darat selain 

sepeda motor serta rentan mengalami luka bakar (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2013). Shi (2018) menyatakan tempat 

paling sering terjadinya cedera yakni di lingkungan sekolah dimana anak banyak 
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menghabiskan waktunya. Baik disengaja atau tidak ketika anak bermain terutama 

di lingkungan sekolah dapat beresiko mengalami cedera (Lubis, Padrizal, 2015).  

Angka kejadian cidera sebesar 2,4 per 100 anak di sekolah-sekolah di 

Swedia bagian utara, insiden cedera tahunan sebesar 2,9 per 100 siswa di 

Norwegia (Kuschithawati, 2007). Angka kejadian cedera di Indonesia sebesar 

7,5% tahun 2007 dan meningkat menjadi 8,2% di tahun 2018 (Riskesdas, 2013).  

Jenis cedera yang sering dialami yakni luka lecet/memar (70,9%), terkilir 

(27,8%), serta luka robek (23,2%) (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan Kemenkes RI, 2013). Data provinsi Jawa Tengah mengenai prevalensi 

cedera dan penyebabnya yakni karena kecelakaan 40.1%, terjatuh 42.1%, terkena 

benda tajam/tumpul 6.7% serta terbakar 0.6% (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2013).  Menurut Satlantas Kabupaten 

Kebumen (2017) korban luka ringan pada tahun 2015 berkisar di angka 500 dan di 

tahun 2016 menjadi berkisar di angka 450. Menurut Studi pendahuluan dengan 

metode wawancara 15 anak di SDN Sidorejo 15 anak pernah mengalami 

mengalami luka ringan, dengan persentase  33,3% membiarkan saja luka tanpa 

mengobatinya, 20% mengobati namun tidak cuci tangan sebelum merawat luka, 

dan 46,6% mengoleskan pasta gigi pada luka akibat tersiram air panas atau 

minyak panas. Studi Pendahuluan di SDN Peneket dengan teknik wawancara 

dengan 10 anak didapatkan data 10 anak pernah mengalami luka ringan dengan 

persentase 10% membiarkan luka tanpa mengobatinya, 20 %  mengobati luka 

namun tidak cuci tangan sebelum dan sesudah merawat luka, dan 70% anak 

mengoleskan pasta gigi pada luka bakar. Menurut pihak sekolah SDN Sidorejo 

dan SDN Peneket tingkat pengetahuan anak  mengenai perawatan luka sangat 
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rendah, belum pernah ada program dokter kecil, dan  belum pernah ada 

penyuluhan mengenai perawatan luka. Sudah ada UKS namun alat dan bahan 

untuk perawatan luka belum lengkap. Lingkungan SD juga dekat dengan jalan 

raya sehingga lebih beresiko terjadinya cedera.  

Prevalensi penyebab cedera di sekolah terbanyak yakni terjatuh sekitar 

40,9% (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI, 2013). 

Menurut CDC (2012) cedera dapat menimbulkan infeksi pada anak dengan 

sosioekonomi rendah. Kejadian infeksi dapat dicegah dengan penanganan serta 

perawatan luka yang tepat. Pendidikan kesehatan mengenai perawatan luka dapat 

dilakukan supaya anak dapat merawat luka yang dialami secara mandiri 

(Trianada, 2013). 

Pendidikan kesehatan merupakan suatu usaha untuk menyediakan kondisi 

psikologis dan sasaran agar seseorang mempunyai pengetahuan, sikap, dan 

ketrampilan yang sesuai dengan tuntutan nilai-nilai kesehatan (Notoatmodjo, 

2007). Pendidikan kesehatan mengenai luka bakar pernah dilakukan dengan 

menggunakan metode simulasi dan demonstrasi  praktik langsung oleh Sari pada 

tahun 2018  dengan hasil metode tersebut mampu meningkatkan pengetahuan dan 

sikap ibu rumah tangga. Pembelajaran dengan metode demonstrasi dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa (Kisman et al, 2014). Pembelajaran 

pendidikan dengan menggunakan film pendek dapat meningkatkan pemikiran 

kreatif, memperkuat pemahaman visual, memberikan peran aktif kepada siswa 

serta efektif dalam proses pembelajaran (Kabadayi, 2012). Menurut Piaget anak 

pada tahap perkembangan operasional konkret sehingga membutuhkan situasi 

belajar yang nyata dan tepat apabila digunakan metode demonstrasi setelah 
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mendapatkan materi menggunakan short movie (Maakip, 2000). Metode 

pendidikan kesehatan yang digunakan dalam penelitian yakni metode demonstrasi 

dengan media SEM (Short Education Movie), dimana metode ini menggabungkan 

metode demonstrasi dengan media gambar bergerak. Film yang dikembangkan 

disini menggunakan film pendek atau SEM (Short Education Movie) yang berisi 

tentang bagaimana cara serta langkah-langkah merawat luka ringan serta 6 

langkah cuci tangan. Anak dapat melihat, mendengar, serta menikmati film 

pendek diharapkan anak mendapat stimulus atau rangsangan supaya melakukan 

praktik perawatan luka apabila ada orang yang terluka. SEM (Short Education 

Movie) dapat diberikan dua kali untuk memberikan keefektifan pada siswa dalam 

mengingat materi yang diberikan (Munadi, 2013).  

Informasi mengenai perawatan luka dan praktik perawatan luka dapat 

didapatkan dari pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media SEM dipadukan, serta diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan, sikap, dan praktik perawatan luka ringan. Semakin meningkat 

pengetahuan maka dapat mempengaruhi sikap, serta mempengaruhi praktik. 

Sehingga diharapkan dapat memotivasi siswa supaya mempraktikkan langsung 

perawatan luka ringan (Handayani, 2012). Sesuai dengan teori Precede Procede 

masalah perilaku dapat dibagi menjadi 3 yakni predisposing, reinforecing, dan 

enabling. Pengetahuan, sikap, dan praktik menjadi faktor predisposisi yang 

penting karena pengetahuan, sikap, dan praktik yang baik dapat memotivasi anak 

supaya melakukan perawatan luka.  

Sesuai uraian di atas maka pentingnya untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie 
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(SEM) dalam pendidikan kesehatan. Hal ini supaya perawat tenaga kesehatan lain 

dalam memberikan penyuluhan perawatan luka pada anak usia sekolah dapat 

menggunakan salah satu metode yang mudah dipahami dan dapat dimengerti 

anak. 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie (SEM) terhadap perilaku perawatan luka 

anak usia sekolah?  

1.3 Tujuan  

1.1.1 Tujuan Umum  

Menganalisis pengaruh metode demonstrasi dipadukan dengan media 

Short Education Movie (SEM) terhadap perilaku perawatan luka ringan 

anak usia sekolah.  

1.1.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi 

dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) perawatan 

luka ringan terhadap pengetahuan anak usia sekolah. 

2. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi 

dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) perawatan 

luka ringan terhadap sikap anak usia sekolah. 

3. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi 

dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) praktik 

perawatan luka ringan pada  anak usia sekolah.   
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1.4 Manfaat  

1.4.1 Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat membuktikan pengaruh penggunaan metode 

demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) 

terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik merawatan luka ringan pada anak 

usia sekolah, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan intervensi 

ilmu keperawatan dalam perawatan luka ringan.   

1.4.2 Praktis  

1. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lanjutan dalam bidang yang sama dan dapat dipergunakan 

sebagai data dasar yang berkaitan dengan perawatan luka ringan.  

2 Perawat  

Penggunaan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie (SEM) dapat digunakan sebagai metode pendidikan 

kesehatan pada anak.  

3 Responden  

Pendidikan kesehatan mengenai perawatan luka ringan dapat sebagai 

tambahan pengetahuan serta keahlian dalam merawat luka ringan.  
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Luka  

2.1.1 Definisi Luka  

Luka adalah rusaknya kontinuitas normal jaringan baik dari segi 

struktural maupun fisiologis (Wong, 2003). Menurut Andrawan (2013) akibat 

apabila luka tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan luka 

bertambah lebar, serta luka dapat terjadi infeksi.  

2.1.2 Proses Penyembuhan Luka  

Menurut Morison (2004) proses fisiologis penyembuhan luka dapat dibagi 

menjadi 4 fase utama, yaitu: 

1. Respon inflamasi akut terhadap cedera (0-3 hari) 

Mencakup homeostasis, pelepasan histamin, dan mediator lain dari sel-sel 

yang rusak, dan migrasi sel darah putih (leukosit polimorfonuklear dan 

magrofag) ke tempat yang rusak tersebut.   

2. Fase destruktif (1-6 hari) 

Pembersihan jaringan yang mati dan yang mengalami devitalisasi oleh 

leukosit polimorfonuklear dan magrofag.  

3. Fase proliferatif (3-24 hari) 

Yaitu pada saat pembuluh darah baru yang diperkuat oleh jaringan ikat, 

menginfiltrasi luka. 

4. Fase maturasi (24-365 hari) 

Mencakup re-epitalisasi, kontraksi luka dan reorganisasi jaringan ikat.  
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2.1.3 Klasifikasi Luka  

Menurut Morison (2004) kondisi luka terbagi menjadi dua jenis, 

yaitu luka terbuka merupakan luka dengan adanya kontak dari dalam tubuh 

keluar tubuh  dan luka tertutup merupakan luka yang tidak ada kontak dari 

dalam keluar tubuh.  

1. Macam-macam luka terbuka:  

a. Luka robek yang memiliki tepi luka tidak teratur  

b. Luka tusuk yang mengakibatkan banyak jaringan dibagian dalam 

rusak  

c. Luka penetrasi, contohnya yaitu terkena peluru ke dalam kulit  

d. Luka lecet 

e. Luka iris  

f. Luka terputus atau luka amputasi 

2. Macam-macam luka tertutup: 

a. Memar  

b. Terkilir  

Luka diklasifikasikan berdasarkan kedalamannya dibagi menjadi 

(Morison, 2004):  

1. Luka derajat 1 (superficial wound) adalah luka yang terbatas pada 

epidermis  

2. Luka derajat 2 (partial-thiccness wound) yaitu luka yang sudah terjadi 

pada lapisan epidermis dan dermis  

3. Luka derajat 3 (full-thicness wound) yaitu luka dengan kerusakan sampai 

pada lapisan yang terdalam jaringan yaitu pada subkutaneus atau bahkan 
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sampai pada fasia dan jaringan dibawahnya seperti otot, tendon, dan 

tulang.  

Menurut Potter & Perry dalam  (Crisp, 2012)  luka berdasarkan 

penyebabnya dibagi menjadi empat, yaitu: 

1. Luka trauma, yaitu luka yang disebabkan ruda paksa dari luar dan terbagi 

menjadi tiga macam sebagai berikut (Crisp, 2012):  

a. Luka memar (contusion/bruise), disebabkan karena serangan benda 

tumpul. Kulit masih utuh namun jaringan di bawahnya mengalami 

perlukaan.  

b. Luka lecet (abration), kerusakkannya dapat terjadi pada lapisan 

dermis dan epidermis (superficial)  

c. Luka robek dengan luka yang memiliki tepi tidak teratur. 

d. Luka sobek/iris dengan tepi luka teratur 

2. Luka bakar menurut  (Farida, 2009) dibagi menjadi tida tingkatan yaitu 

sebagai berikut: 

a. Luka bakar tingkat 1 (ringan), adanya kemerahan, nyeri, dan sedikit 

bengkak  

b. Tingkat 2 (sedang), adanya lepuhan, terasa sangat nyeri, dan 

kemerahan 

c. Tingkat 3 (berat), luka terlihat kering dan berwarna kecoklatan serta 

ada kecoklatan, awal luka berat tidak terasa sakit karena sudah 

mengalami kerusakan saraf.  
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3. Luka karena keperluan medis  

Luka insisi yang disengaja dibuat oleh petugas kesehatan untuk keperluan 

medis misalnya operasi atau fasiotomi (Crisp, 2012).  

4. Luka karena penyakit lain  

Contohnya adalah tumor maligna (Crisp, 2012).  

Jenis luka sebatas sampai derajat dua merupakan luka yang sering 

terjadi pada anak-anak. Maka dari itu perawatan luka derajat 1 dan derajat 2 

merupakan perawatan luka yang akan diajarkan dalam penelitian ini.  

2.2 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) dan Perawatan Luka  

2.2.1 Pengertian P3K    

Pertolongan  pertama pada kecelakaan (P3K) di sekolahan adalah 

pemberian pertolongan dengan segera sebelum dirujuk ke pelayanan yasng 

lebih mamadai pada korban di sekolahan (Jones dan Bartlett (2006)). Menurut 

(Mohammad, 1996) tujuan utama dari pertolongan pertama adalah 

menyelamatkan jiwa penderita, tujuan selanjutnya yaitu mencegah cidera 

menjadi lebih parah namun lebih baik apabila pertolongan pertama dapat 

mengurangi rasa sakit dan penderita lebih nyaman. Sehingga P3K merupakan 

salah satu materi yang harus diajarkan melalui Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS). Kegiatan di UKS dapat meliputi pengobatan sederhana dan 

pertolongan pertama pada penyakit, kecelakaan/cedera dan diare.  

2.2.2 Perawatan Luka  

Perawatan luka termasuk dalam pertolongan pertama pada cedera, 

dilakukan supaya tujuan pertolongan pertama terlaksana. Luka yang ditangani 

lebih  kecil beresiko untuk bertambah parah, sehingga perawatan luka dapat 
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mengurangi resiko cedera lebih lanjut. Serta dapat memberikan  rasa nyaman 

setelah luka ditangani.  

Tujuan dari perawatan luka yaitu (Crisp, 2012): 

1. Menjaga luka dari trauma yang parah  

2. Mencegah timbulnya infeksi  

3. Meningkatkan rasa nyaman.  

Menurut Potter dan Perry’s dalam (Crisp, 2012) serta British Red 

Cross (2005) penangan luka trauma lecet, iris/sobek, serta robek dapat 

dilakukan dengan cara: 

1. Menjelaskan prosedur kepada klien  

2. Menjaga privasi korban  

3. Melakukan cuci tangan  

4. Mengatur posisi supaya luka terlihat jelas  

5. Membersihkan luka dengan cairan normal salin atau air mengalir  

6. Memberikan antiseptik  

7. Menutup luka dengan kasa steril  

8. Membalut dengan plester  

9. Mencuci tangan setelah tindakan  

Menurut (Farida, 2009) dan  (Harnowo, 2013) penanganan luka 

dilakukan dengan: 

1. Memindahkan korban dari sumber luka bakar 

2. Melepaskan semua perhiasan dan pakaian yang menempel pada tubuh 

korban, untuk mengantisipasi bila ada pembengkakan  
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3. Tidak memecahkan gelembung luka 

4. Menyiram dengan air dingin (bukan air es) selama 3-10 menit supaya 

mengurangi rasa sakit, atau dapat dilakukan dengan merendam bagian 

kaki ke dalam baskom / ember berisi air.  

5. Apabila lepuhan pecah maka dapat dibersihkan dengan air mengalir 

kemudian menutup dengan kasa steril  

6. Tidak mengoleskan bahan-bahan yang dipercaya dapat menngurangi luka 

bakar seperti pasta gigi, bedak, kecap, dan benda lainnya.  

7. Menutup luka dengan perban atau kain steril  

8. Membawa korban ke tempat pertolongan medis 

Penanganan luka memar dapat dilakukan dengan cara (Harnowo, 2013): 

1. Mengompres dengan air dingin atau air es, supaya mengurangi 

perdarahan serta pembengkakan  

2. Bila terjadi pada tangan atau kaki maka posisikan luka lebih tinggi dari 

jantung  

3. Apabila memar semakin parah, segera bawa ke pertolongan medis  

Perawatan luka yang akan diajarkan oleh peneliti yaitu luka ringan yang 

sering dialami anak usia sekolah yaitu luka lecet, luka robek, memar, dan luka 

bakar (ringan serta sedang).  
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2.2.3 Luka yang tidak ditangani  

Luka yang tidak ditangani dapat menyebabkan (Ditjen PP & Depkes RI, 

2005): 

1. Penyembuhan tidak optimal serta waktu sembuhnya lebih lama dari yang 

seharusnya 

2. Rentan terhadap masuknya mikroorganisme, sehingga dapat infeksi. 

Kuman yang berbahaya dan dapat menginfeksi luka adalah clostridium 

tetani yang dapat menyebabkan penyakit tetanus. 

3. Kualitas skar yang tidak baik, menghambat penyembuhan luka  

Oleh karena hal di atas maka pengenalan mengenai pertolongan pertama 

pada luka harus dikenalkan sedini mungkin, supaya anak dapat memahami dan 

menerapkan kesehatan sedini mungkin. Anak dapat memiliki pengalaman sampai 

anak tersebut dewasa.  

2.3 Konsep Pengetahuan, Sikap, dan Praktik 

2.3.1 Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu, baik indera 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasan dan peraba. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau 

kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (overt behavior) (Notoatmodjo, 2003). 

Menurut (Notoatmodjo, 2007) perilaku seseorang dapat didasari oleh 

pengetahuan dan akan bertahan lebih lama daripada perilaku yang akan 

didasari pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan anak 
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usia sekolah mengenai perawatan luka. Pengetahuan dapat diukur dengan 

kuisioner berisi pertanyaan sesuai dengan materi yang diukur (Notoatmodjo, 

2003). Menurut (Notoatmodjo, 2010) pengetahuan memiliki 6 tingkatan, 

yaitu: 

1. Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya, seperti mengingat kembali (recall) merupakan sesuatu yang 

spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari/rangsangan yang telah 

diterima. Tahap ini anak hanya diharuskan mengingat materi dengan 

benar.   

2. Memahami (comprehension) 

Memahami merupakan kemampuan untuk menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi 

secara benar. Anak yang telah menerima dan mengenali materi sudah 

dapat mengerti makna tentang materi.  

3. Aplikasi (application) 

Aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Penerapan prinsip atau 

aturan materi yang telah disampaikan pada suatu situasi baru sudah 

dilakukan pada tahap ini.  

4. Analisis (analysis)  

Anak mampu menguraikan komponen atau faktopr penyebab serta 

memahami setiap bagian supaya dapat diperoleh aturan materi. 
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Kemampuan analissis dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti 

membedakan, memisahkan, dan mengelompokkan.  

5. Sintesis (synthesis) 

Kemampuan untuk menghubungkan bagian menjadi keseluruhan baru 

sesuai kemampuan untuk menyusun formulasi yang ada.  

6. Evaluasi (evaluation) 

Tahap yang membandingkan nilai, ide, dan metode supaya mendapat 

tujuan tertentu.  

Pengetahuan dapat diukur melalui wawancara atau pengisian kuisioner 

yang berisi materi yang akan dilakukan pengukuran dari responden. Sumber 

pengetahuan dapat didapat dari pengalaman pancaindera yang mendapatkan 

data serta fakta bagi pengetahuan (Keraf, 2001). Sumber pengetahuan 

manusia menurut (Nursalam, 2015) yaitu: tradisi, pengalaman, pendidikan, 

pekerjaan, dan umur.  

2.3.2 Sikap  

1. Pengertian sikap  

Sikap/attitude merupakan kesiapan untuk merespon rangsangan 

dengan cara tertentu yang yang tertutup dan tidak dapat dilihat langsung 

(Notoatmodjo, 2010) 

2. Struktur sikap 

Struktur sikap terdiri dari tiga komponen (Azwar, 2004) yaitu: 

a. Kognitif, mencakup representasi sesuatu yang dipercaya mengenai 

apa yang berlaku dan benar terhadap sikap. Pengetahuan menjadi 

dasar mengenai apa yang diharapkan dari obyek tertentu, sehingga 
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kepercayaan itu terbentuk karena kurang adanya informasi yang benar 

mengenai obyek sikap yang dihadapi  (Azwar, 2004).   

b. Afektif, merupakan perasaan emosional subyektif terhadap suatu 

obyek sikap. Secara umum reaksi emosional dipengaruhi oleh 

kepercayaan stau yang dipercayai sebagai sesuatu yang benar serta 

berlaku terhadap obyek tersebut (Azwar, 2004).  

c. Konatif, yaitu aspek kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri 

serta berkaitan dengan  obyek sikap yang dihadapi oleh seseorang.   

3. Proses perkembangan sikap  

Peranan masing-masing faktor yang membentuk sikap (Azwar, 2004)  

yaitu: 

a. Sesuatu yang telah serta sedang dialami individu  

b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  

c. Pengaruh kebudayaan  

d. Media massa  

e. Lembaga pendidikan dan agama  

f. Faktor emosional  

2.3.3 Praktik 

Praktik merupakan kemampuan seseorang yang melibatkan kegiatan 

fisik serta otot (Notoatmodjo, 2007). Praktik memiliki empat tingkatan 

sebagai berikut (Notoatmodjo, 2007): 

1. Persepsi  

Persepsi adalah tingkatan mengenal serta memilih berbagai obyek 

mengenai tindakan yang akan di ambil.  
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2. Respon terpimpin  

Respon terpimpin yaitu tindakan pada tahap seseorang mampu melakukan 

suatu hal secara urut serta sistematis.  

3. Mekanisme  

Mekanisme terjadi apabila seseorang dapat melakukan tindakan secara 

benar urutannya, serta akan menjadi kebiasaan untuk melakukan tindakan 

yang sama.  

4. Adaptasi      

Adapasi merupakan tahap dimana peserta didik sudah mampu 

memodifikasi sendiri suatu tindakan tanpa mengurangi kebenaran 

tindakan tersebut. 

Praktik dapat diukur menggunakan dua cara yaitu secara langsung 

diobservasi dan dengan cara tidak langsung melalui wawancara (recall) 

mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Pengukuran yang paling 

baik menggunakan teknik langsung (Notoatmodjo, 2005). Pembagian 

kategori praktik dibagi menjadi tiga yaitu baik, sedang, dan kurang 

Inovasi yang ada di penelitian ini yaitu pemberian pendidikan kesehatan 

tentang perawatan luka, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perawatan 

luka dengan tepat supaya menghasilkan output berupa anak mampu memberikan 

perawatan luka. Anak yang dapat melakukan pemberian perawatan luka 

mempunyai pengetahuan, sikap, serta kemampuan praktik yang memadai untuk 

merespon dan menangani luka orang lain maupun diri sendiri.  Hasil belajar 

melalui pendidikan kesehatan dapat diukur melalui pengetahuan, sikap, dan 

praktik atau tindakan (Notoatmodjo, 2007). 
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2.4 Perilaku Kesehatan Berdasarkan Theori Precede Procede  

Menurut Notoatmodjo (2003) perilaku kesehatan merupakan respon 

terhadap stimulus objek yang berkaitan dngan sakit atau penyakit, sistem 

pelayanan kesehatan, makanan, minuman, dan lingkungan.  

Menurut Green, Lawrence (1991) dalam (Nursalam, 2015), perilaku 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni: 

2.4.1 Faktor predisposisi (predisposing faktors) 

Merupakan faktor yang terwujud dalam pengetahuan, tradisi, serta 

keyakinan, sistem yang dianut masyarakat, sikap masyarakat terhadap 

kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan pekerjaan.   

2.4.2 Faktor pemungkin (enabling faktors)  

Merupakan faktor pendukung yang terwujud dalam lingkungan fisik yakni 

sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan seperti air bersih, tempat 

pembuangan sampah, ketersediaan makanan bergizi, serta fasilitas 

pelayanan kesehatan.  

2.4.3 Faktor pendorong (reinforcing faktors) 

Faktor penguat perilaku yang meliputi sikap, tokoh masyarakat, tokoh 

agama, undang-undang, peraturan. Yang mendukung serta memperkuat 

terbentuknya perilau yakni ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta 

pelayanan dari petugas kesehatan terhadap kesehatan.  

Ketiga faktor penyebab di atas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan 

faktor kebijakan, peraturan, serta organisasi, semuanya tersebut merupakan ruang 

lingkup promosi kesehatan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku 

seseorang tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap kepercayaan, 
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tradisi dan sebagainya dari orang yang bersangkutan. Hal yang mendukung dan 

memperkuat terbentuknya perilaku yakni katersediaan fasilitas, sikap, dan 

perilaku para petugas kesehatan terhadap kesehatan.  

Health education merupakan upaya menyampaikan pesan kepada 

masyarakat yang diharapkan memperoleh pengetahuan tentang kesehatan 

(Notoatmodjo, 2010). Media health promotion dapat berupa video yang dapat 

menyampaikan pesan secara menarik dan berkesan (Ismaniati, 2012) dan 

dipadukan dengan metode demonstrasi dimana sangat efektif untuk melakukan hal 

dan pelaksanaanya (Chayatin, 2007). Dalam penelitian ini peneliti memadukan 

metode pendidikan kesehatan mengenai perawatan luka ringan pada anak usia 

sekolah dengan metode Short Education Movie (SEM) dan demonstrasi. 

Kemudian perilaku anak usia sekolah akan ditentukan oleh 3 faktor yakni 

predisposing faktor, enabling faktor, dan reinforcing faktor, kemudian akan 

membentuk kebiasaan dalam kehidupan yang akan dipengaruhi oleh faktor 

lingkungan. Kemudian apabila lingkungan mendukung untuk kesehatan maka 

akan tercipta kesehatan, dan kemudian akan meningkatkan kualitas hidup 

seseorang.  

Kualitas hidup (QOL) menurut Adam dalam (Nursalam, 2015) adalah 

konsep analisis kemampuan individu untuk mendapat hidup yang normal. QOL 

digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk menganalisis emosional seseorang, 

faktor sosial, dan kemampuan untuk memenuhi tuntutan kehidupan dalam 

kegiatan (Brooks & Anderson dalam (Nursalam, 2015)).  
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Gambar 2.1 Kerangka Precede Procede, Lawrence dan Marshall W. 

Kreuter (1991) dalam (Nursalam, 2015) 

 

2.5 Anak Usia Sekolah  

2.5.1 Perkembangan motorik  

Perkembangan motorik dan kemandirian anak usia sekolah 

meningkat, pada perkembangan motorik kasar anak dapat melakukan 

berbagai hal yang dapat bersiko cedera misalnya berenang, bersepeda, berlari, 

dan melompat (Muscari, 2005). Pada perkembangan motorik halus anak 

biasanya mampu menggambar, menggunting, dan hal lainnya (Berk, 2001). 

Menurut keadaan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak usia sekolah sangat 

rentan terhadap cedera, maka anak memerlukan perhatian keamanan. Usia 

anak ini  harus dapat bertanggungjawab terhadap kesehatan pribadi serta 

pencegahan cedera karena semakin bertambah usia aktivitas semakin 

meningkat pula (Kuschithawati, 2007). Menurut Natalia (2018) cedera yang 

biasanya terjadi pada anak usia 9-12 tahun seperti tergores, luka bakar, 
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memar, dan luka robek maka pendidikan mengenai pertolongan pertama 

perawatan luka penting diberikan.  

2.5.2 Perkembangan psikososial  

Menurut Erikson dalam (Suprajitno, 2004) tahap perkembangan 

psikososial anak usia sekolah berada pada tahap industri versus infeior. Anak 

menguasai ketrampilan bersifat teknologi atau sosial, keinginannya untuk 

mandiri dan berupaya menyelesaikan tugas (tahap industri), bila tidak bisa 

menyelesaikan tugas berarti berada pada tahap inferior. Pada perkembangan 

psikososial tahapan dipengaruhi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor 

intrinsik yaitu motivasi, tanggung jawab, kemampuan, dan interaksi dengan 

teman sebaya. Ektrinsik terdiri dari penghargaan, stimulus, dan keterlibatan 

orang lain.  

Anak usia sekolah mulai menginternalisasi pengendalian diri serta 

membutuhkan penghargaan dari luar, mampu melakukan sesuatu hal 

walaupun membutuhkan bantuan orang tua atau dewasa lain yang dipercaya 

untuk membuat keputusan (Muscari, 2005) 

2.5.3 Perkembangan kognitif  

Tahap operasional konkrit yang terjadi pada usia 7-11 tahun 

merupakan tahap Piaget ke tiga. Tahap ini anak mampu melakukan operasi 

kognitif menggunakan penalaran logis menggantikan pemikiran institutif 

yang dapat diterapkan pada kejadian (Piaget dalam Santrock, 2003). 

Pemikiran pada tahap operasional konkrit melibatkan tindakan secara fisik. 

Konservasi yakni istilah Piaget terhadap seseorang mengenali panjang, 

jumlah, massa, kuantitas, isi dan berat suatu objek serta isi substansi tidak 
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berubah meski ada perubahan pada penampilannya, anak usia 8 tahun tidak 

mengerti hal ini. Namun usia 9-12 tahun sudah mulai memahami hal tersebut 

(Maakip, 2000). Sehingga anak usia 9-12 tahun merupakan tahap operasional 

konkrit yang sudah matang dan cocok untuk diberikan pendidikan 

menggunakan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short Education 

Movie (SEM). 

2.5.4 Perkembangan fisik 

Anak usia 6-12 tahun biasanya tumbuh 5 cm serta mengalami 

kenaikan berat  badan 2-3 kg setiap tahunnya (Suprajitno, 2004). Tahap pra 

pubertas koordinasi dan kekuatan otot meningkat sehingga anak memiliki 

kemampuan motorik yan lebih tinggi seperti gerakan menari serta olahraga, 

namun kerangka anak belum matang dan sangat rentan cedea maka sebaiknya 

tidak diperkenankan olahraga yang berdampak stress tinggi seperti angkat 

beban (Behrman, 2000).  

2.6 Pendidikan Kesehatan  

2.6.1 Definisi 

Pendidikan kesehatan yakni kegiatan atau usaha menyampaikan pesan 

kepada masyarakat, kelompok, atau individu yang diharapkan memperoleh 

pengetahuan tentang kesehatan yang baik (Notoatmodjo, 2007).  

Pendidikan kesehatan merupakan salah satu upaya mencegah sakit serta 

meningkatkan kemauan masyarakat melalui pembelajaran supaya masyarakat 

dapat berperilaku hidup sehat ataupun meningkatkan perilalu sehat yang 

dimiliki (Kholid, 2012).  
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2.6.2 Tujuan Pendidikan Kesehatan  

(Nursalam et al, 2008) mengatakan tujuan pandidikan kesehatan adalah 

merubah sikap dan tingkah laku individu, keluarga, dan masyarakat dalam 

membina serta memelihara perilaku hidup sehat dan berperan aktif dalam 

upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.  

Menurut (Effendi et al, 2009) tujuan pendidikan kesehatan adalah 

supaya peserta didik memiliki: 

1. Pengetahuan tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan 

teratur 

2. Tingkat kesegaran jasmani serta derajat kesehatan yang optimal  

3. Mengerti serta menerapkan prinsip utama dalam mencegah penyakit 

4. Memiliki ketrampilan dalam hal pemeliharaan, dan pertolongan yang 

berkaitan dengan kesehatan.  

5. Kebiasaan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari  

2.6.3 Metode pendidikan  

Kecermatan pemilihan metode pembelajaran sangat diperlukan dalam 

mencapai tujuan pendidakan kesehatan (Maulana, 2009). Menurut (Notoatmodjo, 

2003) pendidikan kelompok terdiri dari : 

1. Kelompok kecil 

Peserta <15 orang serta disebut kelompok kecil. Metode yang cocok yakni 

diskusi kelompok (group discussion), curah pendapat (brainstrorming), bola 

salju (snow balling), kelompok kecil-kecil (buzzgroup), memainkan peran 

(roleplay), serta permainan demonstrasi (demonstrasi game).  
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2. Kelompok besar 

Kelompok degan peserta penyuluhan lebih dari 15 orang. Metode yang baik 

untuk kelompok besar yakni ceramah dan seminar.  

Metode pembelajaran dalam pendidikan kesehatan menurut Suliha (2002) yakni: 

1. Metode diskusi kelompok  

Merupakan percakapan yang direncanakan atau persiapan di antara tiga orang 

atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin supaya dapat 

memecahkan permasalahan dan membuat keputusan.  

2. Metode panel  

Merupakan pembicaraan yang direncanakan di depan pengunjung mengenai 

topik serta diperlukan tiga panelis atau lebih dan diperlukan seorang 

pemimpin. Proses ini tidak melibatkan audiens  secara langsung.  

3. Metode forum panel  

Merupakan panel yang didalamnya pengunjung sapat berpartisipasi dalam 

dikusi.  

4. Bermain peran / roleplay 

Dimainkan oleh beberapa orang untuk dipakai sebagai bahan analisis bagi 

kelompok. Peserta diminta membayangkan dirinya mengenai tindakan atau 

peran tertentu yang dibuat untuk mereka (Notoatmodjo, 2005).  

5. Metode simposium  

Metode mengajar dengan membahas sauatu persoalan dipandang dari 

berbagai sudut pandang keahlian. Penyaji memberikan pandangan tenang 

suatu hal maka simposium diakhiri dengan pembacaan kesimpulan.  
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6. Demonstrasi 

Metode demonstrasi merupakan tehnik mengajar dengan memperlihatkan 

bagaimana cara menjalankan suatu prosedur. Sasaran pendidikan kesehatan 

dapat mencoba prosedur yang telah diperlihatkan oleh penyaji. Menurut 

Chayatin, 2007) metode demonstrasi sangat efektif dalam mencari solusi 

untuk melakukan suatu hal dan dalam melaksanakannya. Tujuan meode 

demonstrasi ini yaitu membantu peserta didik mempraktikkan ketrampilan 

untuk menerapkan teori yang disampaikan dan mengembangkan kemampuan 

interaksi antar manusia (Nursalam dan Effendi, 2008). Metode ini dapat 

meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Metode ini 

memiliki kelebihan dan kekurangan seperti (Hamalik, 2005) : 

Tabel 2.1 Kelebihan dan kekurangan  metode demonstrasi  

Kelebihan  Kekurangan  

Dapat dijadikan bekal siswa 

menghadapi situasi yang sebenarnya  

Hal yang didapat siswa saat 

demonstrasi tidak selalu sesuai 

dengan kenyataan  

Memupuk keberanian dan rasa 

percaya diri  

Membutuhkan biaya yang lebih  

Memperkaya pengetahuan  Apabila pengeluloaan tidak baik 

demonstrasi dijadikan hiburan 

sehingga makna pengajaran dapat 

terabaikan.  

Dapat meningkatkan gairah siswa 

dalam belajar  

 

 

7. Ceramah  

Ceramah sangat cocok untuk sasaran yang berpendidikan tinggi maupun 

rendah (Notoatmodjo, 2005). Ceramah menyajikan pelajaran melalui 

penuturan secara lisan atau langsung pada peserta didik.  
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8. Brainstorming (curah pendapat) 

Dalam teknik ini fasilitator memimpin dengan memberikan suatu masalah 

kemudian peserta memberikan jawaban dan tanggapan. Tanggapan tersebut 

ditulis oleh notulen di papan tulis. Metode ini tanpa ada komentar ataupun 

tanggapan dari siapapun. Setelah semua menyampaikan pendapat tahap 

selanjutnya memberikan komentar dan diskusi (Efendi & Makhfudli,  2009).    

Metode pendidikan Short Education Movie (SEM) dipadukan dengan 

demonstrasi mengkombinasikan antara tulisan (kata-kata), surat (audio), dan 

gambar (visual) kemudian dilakukan praktik demonstrasi dimana anak dapat 

merasakan situasi nyata. Pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode ini 

dapat memberikan informasi secara menarik, serta dapat menggambarkan proses 

dan dapat digunakan secara berulang (Maulana, 2009). 

2.7 Media pendidikan kesehatan  

Menurut (Haryoko, 2009) media pembelajaran digunakan untuk 

memperlancar komunikasi antara pengajar dan yang diajar. Manfaat penggunaan 

media pembelajaran yakni: 

1. Memperjelas penyajian dan penyampaian pesan 

2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak supaya meningkatkan 

motivasi belajar dan interaksi antar siswa juga antar siswa dengan pengajar 

3. Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu  

4. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa mengenai peristiwa di 

lingkungan siswa.  

Media pembelajaran menurut Heinich & Molenda dalam (Ismaniati, 2012) yaitu: 
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1. Teks, untuk memberi daya tarik dalam penyampaian informasi maka 

penyampaiannya dalam bentuk tulisan. 

2. Media video, supaya pesan yang disampaikan lebih berkesan , meningkatkan 

daya terik terhadap informasi. Jenis audio termasuk suara latar, musik, atau 

rekaman suara, dan lainya.   

3. Media visual, media yang memberikan rangsangan visual. Contohya gambar, 

foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan buletin, dan lainya.  

4. Media proyeksi gerak, contohnya film gerak, program TV, kaset video (CD, 

VCD, atau DVD).  

5. Benda tiruan atau miniatur, merupakan benda-benda dimensi yang dapat 

disentuh dan diraba oleh mahasiswa yang dibuat untuk mengatasi 

keterbatasan obyek maupun situasi, sehingga pembelajaran berjalan dengan 

baik.  

6. Manusia, yang terdiri dari guru, siswa, pakar dalam bidang tertentu.  

Penentuan media pendidikan mengadopsi teori Edgar Dale (1996) yang 

digambarkan dalam bentuk kerucut Cone of Experience. Paling atas dalam kerucut 

merupakan hasil belajar yang kurang efektif dibandingkan dengan bagian di 

bawahnya. Pengetahuan akan semakin abstrak apabila disampaikan secara verbal 

(Dale, 1969). Hal tersebut dapat dilihat dari kerucut pengalaman, pada bagian atas 

adalah proses belajar dari penyampaian verbal tentang informasi yang dapat 

diserap sekitar 10% dari yang didapat. Hasil belajar yang paling bawah sekitar 

90% yang mana peserta didik melakukan dan mengalami langsung suatu hal 

(Susilana, 2009).  
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Salah satu penelitian yang dilakukan Yona dkk (2013) mengenai 

penggunaan media audio visual dalam pendidikan kesehatan yang hasilnya positif 

yakni meningkatkan kemandirian siswa belajar. 

 

Gambar 2.2 Tabel kerucut Dale (Dale,1996) 

 

2.7.1 Media audiovisual  

Menurut (Hidayat, 2010) media audiovisual adalah suatu cara 

untuk menyajikan bahan pembelajaran menggunakan media yang dapat 

diperdengarkan dan dilihat. Siswa dapat mengamati langsung secara 

cermat. Setiap pross pembelajaran maka menggunakan media papan panel, 

proyektor, lembar balik, dll. 

Pengajaran menggunakan media audio visual dapat 

mengoptimalkan kemampuan, penalaran, dan ketrampilan. Cara ini dapat 

memberikan pengalaman nyata pada siswa sehingga dapat diingat dengan 

lebih lama (Hidayat, 2010). Sehingga merupakan cara variatif bagi 

pengajar selain menggunakan metode satu arah.  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

29 

SKRIPSI                          PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 

 

Media audio visual dapat diberikan kepada siswa dalam bentuk 

film pendek, dokumenter, animasi, komedi, serta film lain yang 

mendukung pembelajaran dengan mendengarkan dan penglihatan. 

Pengajar dapat menggunakan media pengantar, media perangkum, pesan-

sumber, serta media hiburan kepada siswa menggunakan media audio 

visual (Komisi Pendidikan, 2009).  

Menurut (Haryoko, 2009) media audiovisual dibagi menjadi dua 

meliputi: 

1. Audio visual diam, yaitu media yan menampilkan suara dan gambar 

diam seperti film sound slide.  

2. Audio visual gerak, yakni media yang dapat menyampaikan unsur 

suara dan gambar bergerak seperti film, VCD, dan video Cassette 

(Haryoko, 2009)  

Pembagan lain dari audio visual (Haryoko, 2009):  

1. Audio visual murni, adalah unsur suara serta gambar berasal dari salah 

satu sumber seperti film dan video cassete.  

2. Audio visual tidak murni, yakni unsur suara serta gambar berasal dari 

sumber yang berbeda, contohnya film bingkai yang memiliki unsur 

gambar dari slide proyektor serta unsur berasal dari tape recorder.  

Keunggulan media audo visual menurut (Ismaniati, 2012) yaitu: 

1. Media gerak perpaduan gambar serta suara.  

2. Mempengaruhi tingkah laku manusia  

3. Media dapat diulang serta digunakan sewaktu-waktu  

4. Mampu membawakan materi yang tidak bisa dibawa ke dalam kelas  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

30  

SKRIPSI                           PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 
 

 

5. Menyajikan materi secara detail  

6. Materi dapat dipercepat atau diperlambat  

7. Dapat digunakan secara individu atau kelompok  

Kelebihan lain menurut kerucut pengalaman Edgar Dale (1969) adalah 

dapat memperoleh meningkatkan hasil belajar 50%.  

Kekurangan media audio visual (Ismaniati, 2012) yaitu: 

1. Alat yang relatif mahal  

2. Susah direvisi 

3. Butuh keahlian khusus  

4. Butuh arus listrik 

Penelitian oleh (Rahmawati, 2007) dan (Sulastri, 2012) menyatakan 

bahwa pemberian audio visual sebanyak 3 kali perlakuan dapat 

meningkatkan perilaku seseorang. 

2.7.2 Media Leaflet 

1. Pengertian  

Leaflet adalah bentuk penyampaian informasi atau pesan-pesan 

kesehatan melalui lembaran yang dilipat. Isi informasi dapat dalam 

bentuk kalimat maupun gambar atau kombinasi (Notoatmodjo, 2010).  

2. Ciri-ciri leaflet 

Menurut (Melina, 2015) ciri-ciri leaflet yakni: 

1) Berisi kalimat yang singkat, pada, mudah dimengerti, dan terdapat 

gambar-gambar yang sederhana.  

2) Terdiri dari satu lembar dengan cetakan dua muka. 
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3) Adanya lipatan yang membentuk beberapa bagian leaflet seolah-

olah merupakan panel atau halaman tersendiri.  

3. Syarat pembuatan leaflet 

Menurut (Kawuriansari, 2010) syarat pembuatan leaflet adalah: 

1) Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh 

pembacanya. 

2) Judul yang digunakan harus menarik untuk dibaca. 

3) Tidak banyak tulisan  

4) Sebaiknya dikombinasikan antara tulisan dan gambar.  

5) Materi harus sesuai dengan target sasaran yang dituju.   

4. Keuntungan leaflet  

Menurut (Kawuriansari, 2010) keuntungan leaflet yakni: 

1) Isi dapat dicetak kembali dan dapat sebagai bahan diskusi 

2) Dapat disimpan lama  

3) Jangkauan dapat jauh  

4) Media dapat dicetak unik 

5) Biaya pembuatan tidak mahal  

6) Dapat dibawa kemana-mana  

5. Kelemahan leaflet  

Menurut (Kawuriansari, 2010) kekurangan leaflet yakni: 

1) Media ini tidak dapat menstimulir efek suara dan efek gerak  

2) Mudah terlipat 
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2.7 Metode SSM (Short Smart Movie)  

2.7.1 Definisi  

Film menurut UU No 8 tahun 1992 yakni karya cipta seni dan 

budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang 

dibuat berdasarkan asas sinematografi yang direkam pada pita seluloid, 

pita video, piringan video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya 

dengan segala bentuk, jenis, dan ukuran melaui proses kimiawi, proses 

elektronik atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat 

dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, 

elektronik, atau lainnya (UU RI,1992). 

Film adalah cabang seni yang menggunakan audio (suara), dan 

visual (gambar) sebagai medianya (Saraswati, 2011). Film merupakan 

rangkaian gambar hidup yang bergerak membentuk suatu cerita atau 

disebut movie (Javandalasta, 2011).  

Film pendek dengan durasi dibawah 60 menit merupakan resuksi 

film dari cerita panjang (Machrudi, 2012). Film pendek berdurasi 60 menit 

dengan ide dan pemanfaatan media komunikasi dapat berlangsung efektif 

(Cahyono, 2009). Wahana Komputer (2008) mengatakan film dikatakan 

pendek karena durasinya pendek yakni 15 menit atau hanya 30 menit saja. 

Film pendek memiliki durasi 15-25 menit (Handry (2006).  

Short Education Movie merupakan metode pembelajaran dengan 

memberikan short movie mengenai pengetahuan perawatan luka ringan 

yang ditujukan pada anak usia sekolah.  
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2.7.2 Fungsi Film  

Fungsi film dilihat dari isi pesannya, antara lain: 

1. Sudut budayawan (Miyarso, 2011) 

a. Sebagai produk budaya, dapat terlihat dari teknik pembuatan, penyajian, 

setting cerita, serta konteks isi. 

b. Sebagai media komunikasi massa, merupakan media yang efektif untuk 

menyampaikan tujuan, dan nilai tertentu.  

2. Sudut pengusaha (Miyarso, 2011) 

a. Sebagai komoditas, yakni sebagai penghasilan individu, intitusi, sebagai 

pemasukan serta pendapatan Negara. 

b. Sebagai produk atau jasa penjualan dan penyewaan, yang dilihat dari 

proses produksi sehingga penyebaran pemasaran film jadi. 

3. Sudut pemerintah (Miyarso, 2011) 

a. Sebagai sarana informasi, terkait dengan regulasi dan deregulasi aturan 

kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.  

b. Sebagai sarana propaganda agenda kekuasaan politik 

4. Sudut seniman film (Miyarso, 2011) 

a. Sebagai media aspirasi masyarakat  

Film sebagai media komunikasi satu arah yang dimanfatkan siapapun, baik 

secara top down maupun bottom up yang biasanya berisi kritik sosial 

maupun kritik atas kebijakan pemerintah.   

b. Media aktualisasi dan ekspresi seni 

Wahana yang bernilai ekslusif bagi orang untuk beraktualisasi sekaligus 

mengekspresikan potensi yang dimiliki. 
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5. Sudut masyarakat sebagai sumber informasi (Miyarso, 2011) 

Film bertujuan memberikan informasi bagi masyarakat, sifanya mudah didapat 

serta relatif murah.  

2.7.3 Jenis-jenis film  

Jenis film dapat dilihat dari : 

1. Segi isi (Miyarso, 2011) 

Dibedakan mejadi film fiksi dan non fiksi. Fiksi terdiri dari cerita rekaan 

seperti drama, action, horror, dan musical. Sedangkan non fiksi seperti 

kisah nyata, film dokumenter, berita, serta gambar faktual.  

2. Segi penonton (Miyarso, 2011) 

Dibedakan menjadi film anak remaja, dewasa, dan segala umur. 

3. Segi pemeran (Miyarso, 2011) 

Dibedakan mejadi film animasi dan non animasi. 

4. Segi durasi (Miyarso, 2011) 

Dibedakan menjadi film pendek dan film panjang. Film pendek berdurasi 

kurang dari 60 menit, contonya iklan, video klip, film pembelajaran 

(intruksional), dan film independen (indie film). Sedangkan film panjang 

berdurasi 60 menit atau lebih.    

Jenis film pendek menurut standar festival internasional yakni: 

1. Film pendek eksperimental (Cahyono, 2009) 

Disebut dengn film indie, yang digunakan sebagai bahan ekperimen atau 

uji coba.  
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2. Film pendek komersial (Cahyono, 2009) 

Merupakan film yang diproduksi dengan tujuan komersil atau memperoleh 

keuntungan. 

3. Film pendek layanan masyarakat (Cahyono, 2009) 

Bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyuluhan 

tentang memberikan informasi yang ditayangkan di media massa.   

4. Film pendek hiburan (Cahyono, 2009) 

Bertujuan untuk hiburan yang sering di jumpai di televisi dengan ragam 

seperi film kartun.  

Film dalam metode pembelajaran  

Film melibatkan indera penglihatan serta pendengaran maka lebih 

cepat serta mudah diingat daripada yang didengar atau dilihat saja (Munadi, 

2013). Sehingga film merupakan alat komunikasi yang membantu dalam 

proses pembelajaran efektif.  

Kelebihan film dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses 

pembelajaran, yakni: 

1. Menyampaikan pesan atau informasi secara cepat dan mudah diingat  

2. Mengembangkan imajinasi peserta didik  

3. Memperjelas hal yang abstrak serta memberikan gambaran yang lebih 

realistik  

4. Menjelaskan suatu proses dan ketrampilan  

5. Menumbuhkan minat serta motivasi belajar  

6. Film dapat diulangi untuk menambah kejelasan 
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Langkah pengembangan film sebagai metode pembelajaran (Munadi, 

2013) yakni: 

1. Pemilihan film harus tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran  

2. Pendidik harus mengenal film terlebih dahulu serta melihatnya supaya 

mengetahui manfaat bagi pembelajaran.  

3. Perlu diadakan diskusi supaya memberikan stimulus kepada siswi supaya 

bertanya, menjawab, dan memecahkan masalah.  

4. Film dapat diulang berkali-kali  

5. Perlu diberikan penjelasan supaya memperhatikan bagian-bagian tertentu 

6. Data dilakukan test supaya mengetahui seberapa informasi yang didapat 

dari pemutaran film tersebut 

Karakteristik film sebagai metode pembelajaran menurut (Sharon, 

2013) yaitu: 

1. Segi kognitif 

Dilm digunakan supaya memberikan materi pengetahuan serta konsep 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.    

2. Segi afektif 

Film digunakan untuk mempengaruhi sikap dan emosi peserta didik 

menjadi lebih baik  

3. Segi psikomotor 

Film digunakan untuk mengasah ketrampilan yang harus ditiru, misal 

ketrampilan gerak karena melalui media film mampu memperjelas gerak.  
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Pada penelitian ini peneliti menggabungkan metode menggunakan 

short movie dan digabungkan dengan demonstrasi mengenai perawatan luka, 

kemudian diberi nama Short Eeducation Movie (SEM)  yang diharapkan dapat 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik anak usia sekolah mengenai 

perawatan luka. Demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie 

(SEM) diharapkan dapat menjadi solusi apabila pengajar tidak dapat datang ke 

tempat maka dapat diputarkan video, kemudian anak dapat belajar mandiri 

serta dapat mendownload video tersebut melalui media sosial youtube. 

2.8 Tabel Keaslian Penelitian  

Tabel 2.2 Tabel keaslian penelitian 

No Judul Metode Hasil 

1 Cinemedicine: Using 

movies to improve 

students’ 

understanding of 

psychososial aspects 

of medicine  

Penulis: Kadivar dkk 

Tahun: 2018 

D: kuantitatif dan 

kualitatif 

S: 270 Orang 

V:  

Independen: pendidikan 

menggunakan film 

Dependen: tingkat 

pengetahuan 

A: statistik  deskriptif  

1. Menggunakan film dapat 

membantu sebagian teknik 

pengajaran interaktif untuk 

mengajar di sekolah kedokteran  

2. Cinemedicine memberikan 

kesempatan belajar psikososial 

yang berhubungan dengan obat-

obatan 

2 Instructor Use of 

Educational 

Streaming Video 

Resources  

Penulis: Horbal  

Tahun: 2018 

D: kualitatif 

S: 18 orang  

V: 

Independen: streaming 

video 

Dependen: sumber daya 

manusia 

A: deskriptif 

1. Pembelajaran di perpustakaan 

dapat meggunakan video di 

bidang akademisi untuk 

meningkatkan sumber daya  

3 Mood Affect 

Congruency. 

Exploring the 

Relation Between 

Learners’ mood and 

the Affective Change 

of Educational 

Videos 

Penulis: Beege dkk 

Tahun: 2018 

D: kualitatif 

S: 162 orang  

V: 

Independen: video 

pendidikan  

Dependen: emosi, 

suasana hati, dan 

mental  

A: anova,  analisis 

Multivariat Kovarians 

dan Univariat 

1. Muatan emosional positif dari 

video pendidikan memiliki 

dampak positif pada mental 
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No Judul Metode Hasil 

Kovarians 

4 The Role of Short 

Film in Education  

Penulis: Kabadayi 

Tahun: 2012 

D: kuantitatif 

S: 100 orang 

V: 

Independen: penggunaan 

film pendek 

Dependen: pengetahuan 

siswa  

A: deskriptif 

1. Pembelajaran pendidikan dengan 

menggunakan film pendek 

meningkatkan pemikiran kreatif, 

memperkuat pemahaman visual, 

memberikan peran aktif kepada 

siswa serta efektif dalam proses 

belajar 

2. Siswa lebih baik diajarkan melalui 

presentasi multimedia daripada 

menggunakan verbal. 

3. Focus siswa dalam menerima 

pembelajaran 16-20 menit si 

sebagian besar jam kelas, 

menggunakan film dapat menarik 

perhatian untuk waktu yang lebih 

lama 

5 Pendekatan 

Kontektual Melalui 

Metode Demosntrasi 

dan Demonstrasi 

dalam Pembelajaran  

Penulis: 

Purnawirawanti dkk 

Tahun: 2013 

D: ekperimental research 

S: 35 responden 

V: 

Independen: 

pembelajaran metode 

demonstrasi dan 

demonstrasi  

Dependen: prestasi 

belajar, kecedrdasan 

spasial, dan interaksi 

sosial  

A:Uji Anova, 

Kolmogorov-Smirnov, 

dan Levene’s Test 

1. Terdapat pengaruh metode 

demonstrasi dan demonstrasi 

terhadap prestasi belajar  

2. Terdapat pegaruh kecerdasan 

spasial kategori tinggi dan rendah 

terhadap prestasi belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotorik 

6 Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan dengan 

Metode Demonstrasi 

Terhadap Praktik 

Pertolongan Pertama 

Luka Bakar  

Penulis: Sari dkk 

Tahun: 2018 

D:Quasy eksperiment 

pre-test and post-test 

with kontrol group 

S: 40 responden  

V:  

Independen: pendidikan 

kesehatan luka bakar 

menggunakan metode 

demonstrasi  

Dependen: praktik 

pertolongan pertama 

luka bakar 

A: Wilcoxon dan Mann 

withney 

1. Terdapat peningkatan praktik 

pada kelompok perlakuan yang 

sebelumnya 35% dalam kategori 

cukup dan 65% dalam kategori 

memadai setelah diberi 

pendidikan kesehatan menjadi 

100% kategori memadai.  

2. Terdapat pengaruh yang 

signifikan pada kelompok 

perlakuan dan kelompok kontrol  

dengan pemberian pendidikan 

kesehatan dengan metode 

demonstrasi dan ceramah leflet.  

7 Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan dan 

Demonstrasi 

D: Pre-ekperimantt 

dengan one group and 

post-test 

1. Tingkat pengetahuan serta 

ketrampilan siswa kelas X 

sebelum diberikan pendidikan 
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No Judul Metode Hasil 

Terhadap 

Pengetahuan tentang 

Balut Bidai 

Pertolongan Pertama 

Fraktur Tulang 

Panjang  

Penulis: Warouw dkk 

Tahun: 2018 

S: 16 responden  

V: 

Independen: pendidikan 

kesehatan dan 

demonstrasi tentang 

balut bidai  

Dependen: tingkat 

pengetahuan dan 

ketrampilan praktik 

balut bidai 

A: Wilcoxon 

kesehatan dan demonstrasi yakni 

sebagian pada kategori tingkat 

pengetahuan baik dan sisanya 

pada ketgori kurang baik, setelah 

pendidikan kesehatan dan 

demonstrasi sebagian besar pada 

kategori baik 

2. Terdapat pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap tingkat 

pengetahuan seta ketrampilan 

balut bidai pada pertolongan 

pertama fraktur  

8 Pemahaman 

Penanganan dan 

Pemberian 

Pertolongan Pertama 

dalam Cedera 

Olahraga pada 

Anggota PMR  

Penulis: Kusuma dkk 

Tahun: 2016 

D: deskriptif kualitatif 

dengan metode survey 

S: 25 orang  

V:  

Independen: pemahaman 

penanganan cedera  

Dependen: pemberian 

pertolongan pertama 

dalam cedera 

A: pengetahuan, sikap, 

dan praktik mengenai 

pertolongan pertama 

dalam cedera olahraga  

1. Setelah dilakukan survey 

sebanyak 92% anggota PMR 

memiliki pemahaman penanganan 

dan pemberian pertolongan 

pertama dalam cedera olahraga 

yang baik, 8% memiliki 

pemahaman yang cukup, serta 

tidak ada yang memiliki 

pemahaman yang kurang baik 

 

9 Gambaran Tingkat 

Resiko Cedera pada 

Anak Usia Sekolah  

Penulis: Lubis 

Tahun: 2015 

D: descriptive study  

S: 91 responden  

V:  

Independen: jenis 

kelamin, usia, 

lingkungan 

Dependen: gambaran 

tingkat resiko cedera 

anak usia sekolah  

A: analisis univariat  

1. Anak laki-laki cenderung leibih 

sering terlibat kegiatan yang 

lebih beresiko cedera dibanding 

anak permpuan  

2. Anak usia 5-14 tahun merupakan 

usia rawan terjadi cedera  

3. Cedera yang banyak terjadi 

disekolah yaitu jatuh 

10 Faktor Resiko 

Terjadinya Cedera 

pada Anak Sekolah 

Dasar 

Penulis: 

Kuschithawati  

Tahun: 2007 

D: Cross sectional  

S: 4690 anak  

V:  

Independen: umur anak, 

jenis kelamin, sosial-

ekonimi, waktu, 

lingkungan sekolah 

dan rumah 

Dependen: cedera yang 

terjadi di sekolah, 

rumah, dan 

lingkungan 

A:Wilxocon 

4. Prevalensi cedera pada anak usia 

SD di Kota Yogyakarta adalah 

cedera ringan (36,89%) dan 

cedera berat (5,7%) 

5. Cedera terbanyak yang terjadi 

pada anak usia SD yakni tergores 

(31,2%), paling sedikit adalah 

patah tulang (1,1%)  
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BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA  

3.1 Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:   Diteliti  

   Tidak diteliti 

 

Gambar 3.1: Kerangka konseptual pengaruh pendidikan kesehatan Metode 

demonstrasi dengan media  Short Education Movie (SEM) terhadap 

pengetahuan, sikap, dan praktik perawatan luka pada anak usia 

sekolah, diadopsi dari Teori Precede Procede oleh Green, Lawrence 

dan Marshall W. Kreuter,1991.  
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Pendidikan kesehatan merupakan respon seseorang terhadap stimulus 

yang berkaitan dengan sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta 

lingkungan. Respon yang diberikan dalam bentuk perilaku pasif 

(pengetahuan, perilaku, dan sikap) serta perilaku aktif (Notoatmodjo, 2010). 

Pendidikan kesehatan yang diberikan kepada anak usia sekolah tentang 

perawatan luka menggunakan metode demonstrasi dipadukan dengan media 

Short Education Movie (SEM) yang mengkombinasikan antara tulisan (kata-

kata), suara (audio), dan gambar (visual) kemudian dilakukan praktik 

langsung melalui demonstrasi sehingga informasi mengenai perawatan luka 

mudah dimengerti, pembelajaran menarik, serta menggambarkan proses serta 

dapat digunakan secara berulang (Maulana, 2009). Menggunakan metode 

demonstrasi melalui media Short Education Movie (SEM) dapat 

mengembangkan kemampuan mendengarkan serta mengamati secara teliti 

dan dapat membawa situasi anak ke dalam situasi nyata untuk menghadapi 

peristiwa serta dapat meningkatkan pengalaman. Anak dapat melibatkan 

seluruh panca indera dalam belajar (Yunata et al., 2014).  

Dalam pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan dengan 

media Short Education Movie (SEM) dipengaruhi oleh tiga faktor, pertama 

faktor predisposisi meliputi pengetahuan, sikap, praktik mengenai kesehatan 

tentang luka. Kedua yakni faktor pendukung yang terdiri dari fasilitas sarana 

kesehatan dan peraturan kesehatan. Faktor ketiga yaitu faktor pendorong 

terdiri dari sikap dan perilaku keluarga, petugas kesehatan kesehatan, serta 

tokoh masyarakat dalam mendukung kesehatan. Faktor yang paling dominan 
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yaitu faktor predisposisi  karena faktor predisposisi dapat meningkatkan 

kesehatan mengenai perawatan luka. 

Perubahan perilaku erat hubungannya dengan upaya peningkatan 

pengetahuan yang terbentuk melalui pendidikan kesehatan. Pendidikan 

berperan penting mengubah perilaku seseorang menjadi positif (Gabriela, 

2015). Kurangnya pengetahuan dapat berpengaruh pada tindakan yang akan 

dilakukan karena pengetahuan merupakan faktor pendukung terjadinya 

perilaku (Sari et al, 2012). Kesadaran dan sikap positif dapat bersifat 

sepanjang masa, serta besifat sebaliknya jika perilaku tidak didasari oleh 

pengetahuan maka kesadaran tersebut tidak berlangsung lama. Sehingga 

melalui pendidikan kesehatan dengan menggunakan metode demonstrasi 

media Short Education Movie (SEM) diharapkan akan terjadi peningkatan 

pengetahuan, sikap positif, dan praktik mengenai perawatan luka.   

3.2 Hipotesis 

1. H1 : ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi 

dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) perawatan luka 

ringan terhadap pengetahuan anak usia sekolah. 

2. H1: ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan  metode demonstrasi  

dengan media Short Education Movie (SEM) perawatan luka ringan 

terhadap sikap anak usia sekolah. 

3. H1: ada pengaruh pendidikan kesehatan dengan  metode demonstrasi 

dipadukan dengan media Short Education Movie (SEM) terhadap praktik 

perawatan luka ringan pada  anak usia sekolah. 
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BAB 4 METODE PENELITIAN 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian yang Digunakan  

Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis 

rancangan Quasi-eksperimental. Penelitian ini mengungkapkan hubungan sebab 

akibat dengan melibatkan kelompok kontrol disamping kelompok ekperimental 

(Nursalam, 2015). Dalam rancangan ini kelompok ekperimental diberi perlakuan 

sedangkan kelompok kontrol tidak (hanya diberikan leaflet). Pada kedua 

kelompok diawali dengan pra-tes dan setelahnya dilakukan pengukuran kembali.  

Tabel 4.1 Rencana Penelitian Quasi-ekperimental  “Pengaruh pendidikan 

kesehatan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie terhadap perilaku perawatan luka ringan anak usia 

sekolah” 

Subyek Pra test  Perlakuan  Post test  

K-A O I OI-A 

K-B O - OI-B 

 Time 1 Time 2 Time 3 

 

Keterangan: 

K-A :  anak usia sekolah kelompok perlakuan  

K-B :  anak usia sekolah kelompok kontrol 

- :  aktivitas lainnya (pemberian leaflet) 

O : pengukuran pengetahuan, sikap, dan praktik anak dalam 

melakukan perawatan luka sebelum intervensi 

I : intervensi dengan metode demonstrasi media Short Education 

Movie 

OI (A+B) : pengukuran pengetahuan, sikap, dan praktik anak dalam 

melakukan perawatan luka setelah intervensi (kelompok 

perlakuan dan kontrol)   
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4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi merupakan  subyek yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

(Nursalam, 2015). Populasi dari penelitian ini adalah anak  kelas 4,5, dan 6 

SDN Sidorejo dan SDN Peneket, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, 

populasi dalam penelitian ini sebanyak 181 siswa.  

4.2.2 Sampel  

Sampel terdiri atas bagian populasi terjangkau yang dapat dipergunakan 

sebagai objek penelitian (Nursalam, 2015). Untuk mengurangi bias hasil 

penelitian maka ditentukan kriteria inklusi dan eksklusi dari sampel. 

Penetapan kriteria sampel pada penelitian ini yakni: 

1. Kriteria Inklusi  

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu 

populasi target yang terjangkau dan akan diteliti (Nursalam, 2015). 

Pada penelitian ini kriteria inklusinya adalah: 

1) Berada pada tahap operasional konkret usia 9-11 tahun  

2. Kriteria Eksklusi  

Kriteria ekslusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang 

memenuhi kriteria inklusi (Nursalam, 2015). Pada penelitian ini kriteria 

ekslusinya yaitu:  

1) Siswa yang tidak hadir dalam pertemuan yang telah dijadwalkan 

oleh peneliti (sakit dan ijin untuk dispensasi). 
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3. Kriteria drop out 

Kriteria tidak dapat dilanjutkan atau DO (drop out) sebagai sampel 

penelitian yakni: 

a. Responden yang tidak mengikuti kegiatan penelitian secara lengkap  

b. Mengundurkan diri sebagai responden.  

4.2.3 Besar Sampel   

Perhitungan besar sampel dihitung berdasarkan (Dahlan, 2013) untuk 

analisis kategorik berpasangan sebagai berikut: 

n1 = n2 = ( 
    √       √          

     
 )

2 

n1 = n2 = ( 
      √                 √                  

     
 )

2 

n1 = n2 = ( 
      √          √     

   
 )

2 

n1 = n2 = ( 
            

   
 )

2 

n1 = n2 = 16,03 = 17
 

 

Keterangan: 

n  = Besar sampel  

Zα  = Kesalahan tipe I, α (ditetapkan) = 5% dua arah = 1,96 

Zβ = Kesalahan tipe II, β (ditetapkan) = 20% dua arah = 1,28 

P1  = Proporsi pada kelompok yang sudah diketahui nilainya 

P2 = Proporsi pada kelompok yang nilainya merupakan harapan 

peneliti 

P = Proporsi total = (P1+P2)x ½  

Q = 1-P 

Q1 = 1-P1 

Q2 = 1-P2 
 

Peneliti mengantisipasi drop out pada responden maka dilakukan 

koreksi sebesar 20%, jadi besar sampel yang dibutuhkan adalah 20 

responden per kelompok. Sehingga total sampel yang dibutuhkan yakni 40 

responden.  
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4.2.4 Teknik Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi supaya 

dapat mewakili populasi (Nursalam, 2015). Dalam penelitian ini 

menggunakan simple random sampling yakni dengan menyeleksi secara 

acak, dimana nama dapat ditulis pada secarik kertas, diletakkan di kotak, 

diaduk, dan diambil secara acak setelah semuanya terkumpul (Nursalam, 

2015). Pengambilan sampel dengan menuliskan semua nama yang termasuk 

populasi kemudian diambil 20 anak sebagai kelompok intervensi dan 20 

anak sebagai kelompok kontrol. Penentuan kelompok kontrol yakni SDN 

Sidorejo dan intervensi yaitu SDN Peneket juga dengan cara diundi. 

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

4.3.1 Variabel Penelitian  

Variabel adalah karakteristik yang memberikan nilai beda terhadap sesuatu 

(benda atau manusia, dll) (Nursalam, 2015).  

1. Variabel Independen  

Variabel independen adalah yang mempengaruhi atau nilainya 

menentukan variabel lain. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, 

dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap 

variabel lain (Nursalam, 2015). Dalam penelitian ini variabel 

independennya yakni pendidikan kesehatan dengan metode demonstrasi 

dipadukan media Short Education Movie (SEM).  
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2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan 

oleh variabel lain (Nursalam, 2015). Dalam penelitian ini variabel 

dependennya adalah :  

1) Pengetahuan anak usia sekolah mengenai luka dan perawatannya 

2) Sikap anak usia sekolah terhadap perawatan luka  

3) Praktik tindakan perawatan luka  

4.3.2 Definisi Operasional  

Tabel 4.2 Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter Alat 

Ukur 
Skala Skor 

Independen 

(bebas):  

 

Metode 

demonstras

i dipadukan 

dengan 

media 

Short 

Education 

Movie 

(SEM)   

Pemberian 

informasi 

kepada anak 

usia sekolah 

secara audio 

visual berupa 

video 

menggunakan 

media 

elektronik 

seperti laptop, 

LCD, 

proyektor, 

sound sistem 

dilanjutkan 

dengan anak 

melakukan 

peragaan 

langsung 

1. Metode Short 

Education Movie 

(SEM) 

a. Memberikan dan 

memperlihatkan video 

dengan menggunakan 

laptop, LCD, 

proyektor, sound 

sistem. 

b. Isi video berupa: 

1) cara mencuci tangan 

2) keterangan materi 

mengenai pengertian 

luka 

3) jenis luka 

4) tujuan perawatan 

luka 

5) akibat jika luka 

tidak dirawat/ tidak 

benar perawatannya 

6) cara merawat luka 

bakar, memar, 

lecet/robek 

c. Semua siswa 

memperhatikan dan 

mengamati 

d. Posisi duduk 8 orang 

kesamping dan yang 

lain mengikuti 

dibelakangnya 

e. Waktu pelaksanaan 30 

SAK - - 
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Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter Alat 

Ukur 
Skala Skor 

menit  

f. 2 kali pertemuan 

(dilakukan pada 

pertemuan ke-2 dan ke-

3) 

2. Demonstrasi: 

a. Praktik perawatan luka 

bakar, luka memar, 

luka robek/lecet, cara 

mencuci tangan  

b. Siswa dibagi dalam 5 

kelompok  

c. Waktu pelaksanaan 60 

menit  

d. Dua kali pertemuan 

Dependen 

(terikat):  

 

Pengetahuan 

tentang 

perawatan 

luka  

 

Hasil 

pemahaman 

anak usia 

sekolah 

terhadap: 

1. Pengertian 

luka,  

2. Jenis luka, 

3. Tujuan 

perawatan 

luka; 

4. Cara merawat 

luka pada 

luka memar, 

luka bakar, 

luka 

robek/lecet;  

5. Akibat yang 

ditimbulkan 

apabila luka 

tidak 

ditangani atau 

salah dalam 

perawatan. 

6. Cara mencuci 

tangan 

7. Waktu 

posttest 2 

responden 

kelompok 

control 

dinyatakan 

drop out 

karena sakit.  

1. Pengertian luka  

2. Jenis luka  

3. Tujuan perawatan luka  

4. Cara mencuci tangan 

5. Cara merawat luka 

bakar  

6. Cara merawat luka 

memar  

7. Cara merawat luka 

lecet/robek  

8. Akibat apabila luka 

tidak dirawat dengan 

benar 

 

Kuision

er 
Ordin

al 
Peryataan positif 

No. 

1,2,5,7,8,10,11, 

12,14 

Pernyataan negatif 

No. 3,4,6,9,13,15, 

16,17 

 

Pernyataan positif: 

Benar nilai= 1 

Salah nilai= 0 

 

Pernyataan negatif: 

Benar nilai= 0 

Salah nilai= 1 

 

Total skor: 17 

 

Kategori:  

0-55%= kurang 

(skor ≤9) 

56-75%=cukup 

(skor 10-13)  

76-100%=baik 

(skor ≥14) 

(Arikunto, 2010)  
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Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter Alat 

Ukur 
Skala Skor 

Dependen 

(terikat):  

 

Sikap 

 

1. Merupakan 

kehendak 

anak usia 

sekolah 

dalam 

menentukan 

atau 

memilih 

tindakan 

yang akan 

diberikan 

atau 

dilakukan 

ketika 

terjadi 

cedera atau 

luka. 

2. Waktu 

posttest 2 

responden 

kelompok 

control 

dinyatakan 

drop out 

karena sakit. 

 

Sikap tentang pelaksanaan 

perawatan luka pada luka 

ringan seperti luka bakar, 

memar, lecet/robek 

 

Kuision

er 
Ordina

l 

 

Pernyataan positif 

No.1,3,6,11,12,13, 

14. 

Penyataan negatif 

No. 2,4,5,7,8,9,10 

 

Skala Linkert 

Pernyataan positif 

(favorable 

question): 

4=Sangat setuju 

3=Setuju 

2=Tidak setuju 

1=Sangat tidak 

setuju 

 

Pertanyan negatif 

(unvavorable 

question): 

1=Sangat setuju 

2=Setuju 

3=Tidak setuju 

4=Sangat tidak 

setuju 

 

Rentang skor = 14-

56 

 

Kategori: 

Sikap positif bila 

skor T≥T mean  

Sikap negatif bila 

skor T<T mean 

 

Dependen 

(terikat)  

 

Tindakan 

praktik 

perawatan 

luka   

 

1. Praktik atau 

pelaksanaan 

perawatan 

luka ringan 

yang 

diketahui 

atau disikapi 

oleh 

responden 

2. Waktu 

posttest 2 

Pengamatan terhadap 

tindakan pada anak usia 

sekolah dalam 

memberikan perawatan 

luka kepada siapa yang 

luka. 

 

Observa

si 

 

Ordin

al 

 

Dilakukan= 1  

Tidak dilakukan= 0 

Total skor = 19 

Klasifikasi: 

0-55%= kurang 

(skor ≤10) 

56-75%=cukup 

(skor 11-14) 
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Variabel Definisi 

Operasional 
Parameter Alat 

Ukur 
Skala Skor 

responden 

kelompok 

control 

dinyatakan 

drop out 

karena sakit. 

76-100%=baik 

(skor 15-19) 

 

4.4 Alat dan Bahan  

4.4.1 Alat dan bahan yang digunakan dalam pendidikan kesehatan dengan video 

yakni:  

1. LCD, proyektor  

2. Speaker  

3. Video perawatan luka ringan berisi:  

a) Pengertian luka  

b) Jenis luka  

c) Tujuan perawatan luka  

d) Cara merawat luka bakar, lecet, dan memar  

e) Akibat bila luka tidak di rawat dengan benar  

f) Cara mencuci tangan 

4.4.2 Alat dan bahan yang digunakan dalam demonstrasi terdiri dari:  

1. Perawatan luka lecet: 

a. Luka buatan dari lilin 

b. Plastik kresek 

c. Cairan antiseptik   

d. Kapas  
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2. Perawatan luka bakar: 

a. Luka buatan dari lilin 

b. Air bersih 

c. Obat luka bakar 

3. Perawatan luka memar: 

a. Luka buatan dari lilin 

b. Handuk 

c. Es batu  atau air dingin 

4. Cuci tangan: 

a. Hand scrub / hand sanitaiser 

4.5  Instrumen Penelitian  

Menurut Nursalam (2015) ada 5 jenis instrument yang digunakan dalam ilmu 

keperawatan yaitu pengukuran: biologis, observasi, wawancara, kuisioner serta 

skala. Pada penelitian ini peneliti menggunakan instrument yaitu : 

1. Kuisioner untuk mengetahui pengetahuan 

Kuisioner untuk pengetahuan diambil dari kuisioner pengetahuan skripsi 

dari (Yuliana, 2015). Kuisioner terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang bila 

dijawab benar maka skor 1 dan bila salah skor 0. Kategorinya yakni 0-

55%= kurang, 56, 75%=cukup, dan 76-100%=baik (Arikunto, 2010). 

Jumlah soal ada 17 butir.  

Tabel 4.3 Blue-print kuisioner pengetahuan  

No Pertanyaan  Jumlah Soal  No Soal  Keterangan  

1 Pengertian luka  1 1 Favorable  

2 Jenis luka  4 2 

3 

4 

14 

Favorable 

Unfavorable 

Unfavorable 

Favorable 
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No Pertanyaan  Jumlah Soal  No Soal  Keterangan  

3 Tujuan perawatan luka  1 6 Unfavorable 

4 Cara mencuci tangan  2 12 

13 

Favorable 

Unfavorable 

5 Cara merawat luka bakar  3 10 

11 

16 

Favorable 

Favorable 

Unfavorable 

6 Cara merawat luka robek/lecet 4 7 

8 

9 

15 

Favorable 

Favorable 

Unfavorable 

Unfavorable 

7 Akibat apabila luka tidak 

dirawat dengan benar  

2 5 

17 

Favorable 

Unfavorable 

2. Kuisioner untuk menilai sikap  

Kuisioner diadopsi dari penelitian Yuliana (2015). Kuisioner untuk sikap 

berupa pertanyaan positif dan pertanyaan negatif (favorable question). Pada 

pertanyaan positif skornya 4=Sangat setuju, 3=Setuju, 2=Tidak setuju, dan 

1=Sangat tidak setuju. Untuk pertanyaan negatif (unfavorable question) 

skornya 1=Sangat setuju, 2=Setuju, 3=Tidak setuju, dan 4=Sangat tidak 

setuju. Kategorinya 0-55%= kurang, 56-75%=cukup, dan 76-100%=baik 

(Arikunto, 2010).  

Tabel 4.4 Blue-print kuisioner sikap 

No Pernyataan Jumlah Soal  No Soal  Keterangan  

1 Sikap tentang pelaksanaan 

cuci tangan    

2 2 

9 

Unfavorable 

Unfavorable 

2 Sikap tentang perawatan luka   6 1 

7 

11 

12 

13 

14 

Favorable  

Unfavorable 

Favorable  

Favorable  

Favorable  

Favorable 

3 Sikap tentang pelaksanaan 

perawatan luka lecet/robek   

2 4 

8 

Unfavorable 

Unfavorable 

4 Sikap tentang pelaksanaan 

perawatan luka bakar   

3 5 

6 

10 

Unfavorable 

Favorable 

Unfavorable 
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No Pernyataan Jumlah Soal  No Soal  Keterangan  

5 Sikap tentang pelaksanaan 

perawatan luka memar   

1 3 Favorable 

3. Lembar obsevasi untuk menilai tindakan  

Lembar  observasi yang digunakan yakni hasil modifikasi pendekatan 

perawatan luka  dalam buku First Aid Kid dari Farida (2009), Crisp (2012), 

British Red Cross (2005), dan lembar observasi P3K Nilasari (2014). 

Responden diberi kasus kemudian disuruh untuk melakukan tindakan 

sesuai dengan kasus. Peneliti memberikan penilaian sesuai dengan lembar 

observasi. Pengisiannya dilakukan dengan mencentang  kolom dilakukan 

atau tidak dilakukan.  

Tabel 4.5 Blue-print lembar observasi praktik perawatan luka  

No Tindakan Jumlah 

soal  

No Soal Keterangan 

 

1 Langkah cuci tangan  9 1a,1b,1c,1d,1e,1f, 

1g,1h, dan 1i 

Favorable 

 

2 Perawatan luka lecet/robek  3 2a,2b, dan 2c, Favorable  

 

3 Penanganan luka bakar 

ringan 

 

4 3a,3b,3c, dan 3d Favorable  

 

4 Penanganan luka memar 3 4a,4b, dan 4c Favorable  

 

4. Kuisioner data demografi  

Data demografi yang berisi pertanyaan mengenai latar belakang responden. 

Pertanyaannya yakni mengenai nomor responden, usia responden, jenis 

kelamin, tempat tinggal, riwayat pendidikan dan pekerjaan orang tua  

4.6 Validitas Reabilitas  

Syarat instrumen yang baik yakni valid serta reliabel. Instrumen dikatakan 

valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2013). Instrumen 

yang akan digunakan peneliti yakni: 
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1. Kuisioner pengetahuan  

Kuisioner pengetahuan telah di uji validitas. Apabila nilai signifikasi antara 

0.00-0.05 menunjukkan bahwa butir soal valid. Setelah diperbaiki dan diuji  

didapatkan jumlah soal valid yakni 17 soal. Uji reliabilitas menggunakan 

skala Alpha Cronbach. Kriteria kualitas reabilitas yakni: 

1) Alpha < 0.6  : tidak meyakinkan  

2) Alpha 0.6 < α ≥ 0.7 : cukup reliabel  

3) Alpha 0.7 < α ≥ 0.8  : reliabel 

4) Alpha ≥ 0.8   : sangat reliabel 

Setelah di uji reliabilitas didapatkan nilai 0.893 maka hasilnya sangat 

reliabel.   

2. Kuisioner sikap  

Uji validitas didapatkan 14 pertanyaan, sedangkan uji reabilitas didapatkan 

nilai 0,906 maka kuisionernya sangat reliabel.  

3. Lembar Observasi Praktik Perawatan Luka  

Lembar observasi terdiri dari langkah cuci tangan 9 soal, perawatan luka 

lecet/robek 3 soal, perawatan luka bakar ringan 4 soal, dan perawatan luka 

memar 3 soal. Total tindakan yakni 19 soal. Peneliti sudah menguji coba 

dengan memperlihatkan Short Education Movie (SEM) kepada 10 orang 

kemudian dilakukan observasi didapatkan hasil bahwa 6 orang dapat 

memahami dan mempraktekkan dengan benar mengenai materi perawatan 

luka ringan.  

  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

55 

SKRIPSI                          PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 

 

4.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

4.7.1 Lokasi penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SDN Peneket dan Sidorejo, Kecamatan Ambal, 

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dengan pertimbangan belum pernah 

dilakukan pendidikan kesehatan tentang perawatan luka ringan 

menggunakan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie (SEM) seperti ini sebelumnya.  

4.7.2 Waktu penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada 1-8 Desember 2018. 

4.8 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data  

Sebelum pengambilan data penelitian, peneliti telah mengikuti uji etik 

dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan dinyatakan lolos etik 

dengan Nomor: 1236-KEPK. Langkah selanjutnya dalam pengambilan dan 

pengumpulan data penelitian, yakni: 

1. Peneliti melakukan pembuatan surat pengantar penelitian dari Fakultas 

Keperawatan Universita Airlangga. 

2. Peneliti melakukan penelitian pada 1 Desember 2018 sampai dengan 8 

Desember 2018. Waktu penelitian setelah siswa selesai melaksanakan 

proses kegiatan belajar di sekolah yakni pada jam pulang sekolah atau jam 

istirahat sesuai izin dari guru dan siswa.  

3. Peneliti membagi responden menjadi dua kelompok yakni 1 kelompok 

intervensi (siswa SDN Peneket) dan 1 kelompok kontrol (siswa SDN 

Sidorejo).  
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Tabel 4.6 Tabel Pembagian Kelompok Perlakuan dan Kontrol 

Keterangan Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Kode 

Responden 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, P9, P10, P11, P12, P13, 

P14, P15, P16, P17, P18, 

P19, P20 

S1, S2, S3, S4, S5, S6, 

S7, S8, S9, S10, S11, 

S12, S13, S14, S15, 16, 

S17, S18, S19, S20 

Keterangan:  Kelompok Perlakuan : SDN Peneket  

   Kelompok Kontrol : SDN Sidorejo 

4. Tanggal 1 Desember 2018 pukul 09.00 WIB, peneliti menggabungkan 

responden kontrol di satu ruang kelas pada jam istirahat sekolah dengan 

persetujuan dari guru kelas. Responden kemudian diberikan informed 

concent untuk dibawa pulang supaya ditandatangi orang tua atau wali 

murid, kuisioner data demografi, dan diberikan penjelasan mengenai 

penelitian yang akan berlangsung. Pukul 13.00 WIB peneliti 

mengumpulkan responden kelompok perlakuan di rung kelas untuk diberi 

pengarahan serta, kuisioner data demografi, membagikan informed concent 

supaya di tandatangani orang tua atau wali.  

5. Tanggal 3 Desember 2018 pukul 09.00 WIB peneliti mengumpulkan 

informed concent yang sudah ditandatangi orang tua atau wali, data 

demografi, serta mengambil data pretest kelompok kontrol.  Pengumpulan 

data dan pengambilan data awal untuk pretest menggunakan sistem pos. 

Pos berjumlah 2 yakni pos 1 ( pos tulis total) dan pos 2 (pos Objective 

Structured examination (OSCE)). Di dalam pos 1 diberikan waktu 

mengerjakan kuisioner pengetahuan selama 15 menit dan kuisiner sikap 10 

menit, jadi total waktu pos 1 yakni 25 menit. Pos 2 dengan waktu 60 menit 

(tiap kelompok 12 menit). Pos 1 diisi 2 fasilitator (termasuk peneliti) satu 

orang sebagai time keeper dan yang lain sebagai pengarah serta pembagi 
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soal. Pos 2 diisi oleh 5 fasilitator (termasuk peneliti), 4 fasilitator sebagai 

observer, 1 fasilitator sebagai time keeper. Sebelum melakukan pengerjaan 

soal, peneliti memberikan pengarahan terlebih dahulu.  

Pos 1 yakni responden kelompok kontrol dijadikan satu dalam satu ruang 

untuk megerjakan kuisioner pengetahuan dan sikap selama 25 menit. 

dilanjutkan ke pos 2 (sistem OSCE), dimana kelompok A masuk terlebih 

dahulu, setelah itu kelompok B dan seterusnya. Pos 2 terdiri dari 4 meja 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 4.7 keterangan test OSCE  

Nomor meja Keterangan Waktu 

1 Praktik cuci tangan 3 menit  

2 Praktik perawatan luka robek/lecet 3 menit  

3 Praktik perawatan luka memar 3 menit  

4 Praktik perawatan luka bakar 3 menit  

Total waktu 12 menit 

 

 

Tabel 4.8 Pembagian kelompok untuk pengambilan data pretest pos 2 

kelompok kontrol 

No Kelompok Kode Reponden 

Kelompok Kontrol 

1 Kelompok A S1, S2, S3, S4 

2 Kelompok B S5, S6, S7, S8 

3 Kelompok C S9, S10, S11, S12 

4 Kelompok D S13, S14, S15, 16 

5 Kelompok E S17, S18, S19, S20 

 

Setelah selesai semua pretest responden kontrol kelompok dikumpulkan 

menjadi satu untuk diberi leaflet placebo (tanpa ada informasi mengenai 

luka) kepada kelompok kontrol. Pukul 13.00 WIB peneliti mengumpulkan 

informed concent, data demografi, dan pretest kelompok perlakuan. Sistem 

pengambilan datanya sama dengan kelompok kontrol.  
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Tabel 4.9 Pembagian kelompok untuk pengambilan data pretest pos 2 kelompok 

perlakuan 

No Kelompok Kode Responden 

Kelompok Perlakuan 

1 Kelompok A P1, P2, P3, P4, 

2 Kelompok B P5, P6, P7, P8 

3 Kelompok C P9, P10, P11, P12 

4 Kelompok D P13, P14, P15, P16 

5 Kelompok E P17, P18, P19, P2 

 

6. Tanggal 4 dan 6 Desember 2018 pukul 13.00 WIB kelompok perlakuan 

diberi pendidikan kesehatan. Pertama diperlihatkan video mengenai 

perawatan luka selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan demonstrasi 

selama 60 menit. Seluruh responden kelompok perlakuan harus melakukan 

praktik cara perawatan luka dan cuci tangan satu persatu dibantu fasilitator. 

Ketika demonstrasi responden dibagi menjadi 5 kelompok (anggota 

kelompok sama dengan ketika pengambilan data pretest).  

7. Tanggal 8 Desember 2018 peneliti pukul 09.00 WIB mengambil data 

posttest pada kelompok dan pukul 13.00 WIB pada kelompok perlakuan. 

Pengambilan data posttest sama dengan ketika pretest, yakni 2 pos. Pos 1 

yakni pos tulis total dan pos 2 sistem OSCE. Pos 1 dimana responden 

dikumpulkan menjadi satu dalam satu rangan, diberi waktu untuk 

mengerjakan soal kuisioner pengetahuan yakni 15 menit, dan kuisioner 

sikap 10 menit jadi total waktu pos satu yakni 25 menit. Pos 2 (sistem 

OSCE) responden dibagi menjadi 5 kelompok masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 orang. Kelompoknya sama dengan kelompok awal. Sistem 

pengambilan data posttest yakni kelompok A masuk terlebih dahulu, 

kemudian dilanjutkan dengan kelompok B dan seterusnya.  
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Tabel 4.10 Pembagian kelompok untuk pengambilan data posttest 

kelompok kontrol  

No Kelompok Kode Reponden 

Kelompok Kontrol 

1 Kelompok A S1, S2, S3, S4 

2 Kelompok B S5, S6, S7, S8 

3 Kelompok C S9, S10, S11, S12 

4 Kelompok D S13, S14, S15, 16 

5 Kelompok E S17, S18, S19, S20 

Setelah posttets kelompok kontrol diberikan intervensi yang dama dengan 

kelompok pelakuan. Pertama diperlihatkan video mengenai perawtan luka 

dan cuci tangan kemudian demonstrasi dengan dibantu fasilitator.  

Tabel 4.11 Pembagian kelompok untuk pengambilan data posttest kelompok 

perlakuan 

No Kelompok Kode Responden 

Kelompok Perlakuan 

1 Kelompok A P1, P2, P3, P4, 

2 Kelompok B P5, P6, P7, P8 

3 Kelompok C P9, P10, P11, P12 

4 Kelompok D P13, P14, P15, P16 

5 Kelompok E P17, P18, P19, P2 

 

Tabel 4.12 keterangan test OSCE  

Nomor meja Keterangan Waktu 

1 Praktik cuci tangan 3 menit  

2 Praktik perawatan luka robek/lecet 3 menit  

3 Praktik perawatan luka memar 3 menit  

4 Praktik perawatan luka bakar 3 menit  

Total waktu 12 menit 

 

8. Peneliti telah melakukan terminasi pada responden dan ucapan terimakasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dalam melakukan penelitian.  

9. Setelah intervensi diberikan dan tahap posttest selesai, peneliti melakukan 

tabulasi data kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak computer 
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program SPSS dengan uji Wilcoxon dan Mann Whitney dengan signifikansi 

α ≤ 0.05 sehingga didapatkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian.  

4.9 Cara Analisis Data  

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yakni: 

1. Editing: memeriksa data, memerikasa jawaban, memeriksa kelengkapan 

dan kesalahan, dan mengolah data yang  terkumpul. 

2. Coding: peneliti memberi kode kombinasi huruf dan angka untuk identitas 

responden, memberi kode jawaban sesuai jawaban dari kuisioner  

3. Skoring: yakni jawaban-jawaban responden responden dikelompokkan 

dengan teratur, dihitung dan dijumlahkan kemudian dituliskan dalam 

bentuk tabel.  

4. Entry data: memasukkan data yang telah terkumpul menggunakan 

program SPSS.  

Hasil kuisioner maka peneliti malakukan analisis deskriptif menggunakan 

tabel ditribusi dan dikonfirmasi dalam bentuk persentase serta narasi (Azwar, 

2008). Perangkat lunak SPSS yang digunakan untuk analisis statistik.  

1. Analisis deskriptif  

a. Variabel pengetahuan  

Aspek pengetahuan penilaiannya menggunakan rumus (Arikunto, 2010)  

P= 
 

 
 X 100%  

Keterangan:  

P= persentase  

f= jumlah jawaban yang benar  

N= jumlah skor maksimal jika petanyaan dijawab benar  
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Hasil dapat diinterpresentasikan dengan kriteria  

Baik= 76%-100% 

Cukup= 56%-75%  

Kurang= ≤55%  

b. Variabel sikap 

Skala Linkert yang digunakan untuk mengukur sikap yang terdiri dari 

sangat setuju (SS)= 4, setuju (S)= 3, tidak setuju (TS)= 2, dan sangat 

tidak setuju (STS)= 1, untuk pertanyaan positif. Sedangkan untuk 

pertanyaan negatif memiliki skala sebaliknya yaitu sangat setuju 

(SS)=1, setuju (S)=2, tidak setuju (TS)=3, dan sangat tidak setuju 

(STS)=4. 

Perhitungan nilai skor  

T = 50 + 10 (
   

 
) 

Keterangan:   

T = nilai responden  

x = skor responden  

x = nilai rata-rata kelompok  

s = standar deviasi  

Sikap dikatakan positif bila nilai skor T≥T mean  

Sikap dikatan negatif bila nilai T<T mean   

c. Aspek praktik 

Aspek praktik dinilai dengan menggunakan rumus  

P= 
 

 
 X 100%  
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Keterangan:  

P= persentase  

f= jumlah jawaban yang benar  

N= jumlah skor maksimal jika petanyaan dijawab benar  

Hasil dapat diinterpresentasikan dengan kriteria  

Baik= 76%-100% 

Cukup= 56%-75%  

Kurang= ≤55%  

2. Analisis statistik  

Data dapat dianalisis perbedaan perubahan pengetahuan sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan menggunakan 

metode demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie 

(SEM) menggunakan uji Wilcoxon signed rank test apabila data tersebut 

berbentuk ordinal, dengan tingkat kemaknaan α≤ 0,05 apabila p≤α H1 

diterima, berarti ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah 

perlakuan. Uji kedua yakni menggunakan Uji Mann Whitney dengan 

tingkat kemaknaan α≤ 0,05. Apabila p≤α H1 diterima, berarti ada pengaruh 

penggunan metode Short Education Movie (SEM)  dan demonstrasi 

terhadap perilaku perawatan luka ringan anak usia sekolah.  
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4.10 Kerangka Kerja 

Berikut adalah kerangka kerja dalam penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka kerja penelitian pendidikan kesehatan metode 

demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie 

(SEM) terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik anak usia sekolah 

dalam merawat luka.  

Populasi: siswa kelas 4,5,6 di SDN 

Peneket dan SDN Sidorejo 

Penetapan sampel dengan teknik simple rundom sampling: 20 responden 

kelompok perlakuan, dan 20 responden kelompok kontrol 

Mengumpulkan data pretest 

kelompok perlakuan: 

1. Pengisian kuesioner pengetahuan 

dan sikap perawatan luka  

2. Observasi praktik perawatan luka 

Memberikan intervensi pertama: 

Pendidikan kesehatan perawatan luka 

dengan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie 

(SEM) selama 90 menit 

Menganalisis data menggunakan uji statistik 

Wilcoxon Sign Test Rank  dan Mann Whitney 

Mengumpulkan data posttest kelompok 

perlakuan: 

1. Pengisian kuisioner pengetahuan dan 

sikap perwatan luka  

2. Observasi praktik perawatan luka  

Menyajikan hasil penelitian 

Mengumpulkan data pretest 

kelompok kontrol: 

1. Pengisian kuesioner pengetahuan 

dan sikap perawatan luka  

2. Observasi praktik perawatan luka 

Mengumpulkan data posttest kelompok 

kontrol: 

1. Pengisian kuisioner pengetahuan dan 

sikap perawatan luka  

2. Observasi praktik perawatan luka  

Diberi perlakuan yang sama 

dengan melihat Short Eduvcation 

Movie kemudian demonstrasi 

Pemberian leaflet placebo 

Memberikan intervensi kedua: 

Pendidikan kesehatan perawatan luka 

dengan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie 

(SEM) selama 90 menit 
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4.11 Etik Penelitian  

Penelitian ini sudah dinyatakan lolos etik oleh Komite Etik Fakultas 

Universitas Airlangga  Nomor: 1236-KEPK dengan mempertimbangkan 

beberapa etika penelitian berikut: 

4.11.1 Lembar persetujuan sebagai responden (Informed Concent)  

Informed concent diberikan kepada orang tua/wali calon responden. 

Lembar setelah informed concent disertakan mengenai tujuan penelitian, 

serta konsekuensi bagi responden. Setelah orang tua/wali responden paham 

kemudian harus menandatangani surat persetujuan penelitian jika bersedia. 

Tidak ada paksaan dari peneliti apabila orangtua/wali responden menolak 

berpartisipasi dalam penelitian. 

4.11.2 Tanpa nama (Anonimity) 

Identitas responden dirahasiakan oleh peneliti. Peneliti tidak 

mempublikasikan nama responden, peneliti telah memberikan kode angka 

dan huruf pada lembar jawaban yang telah diisi oleh responden.  

4.11.3 Kerahasiaan (Confidentiality)  

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti. Data yang 

digunakan hanyalah kelompok data tertentu yang akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. Data penelitian telah disimpan sendiri oleh peneliti 

dan tidak disebarluaskan.  

4.11.4 Pengunduran diri  

Jika ada responden yang mengundurkan diri sebagai responden maka tidak 

ada yang boleh melarang termasuk peneliti.  
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4.11.5 Keadailan (Justice)  

Pemberian informasi yang sama diberikan kepada kelompok kontrol setelah 

kelompok kontrol selesai pengambilan data pretest dan posttest. Peneliti 

memberikan kenang-kenangan kepada sekolah berupa tempat untuk 

meletakkan sabun cuci tangan. 

4.11.6 Manfaat (Beneficience)  

Responden dalam penelitian ini mendapatkan manfaat berupa informasi 

kesehatan yakni mengenai perawatan luka ringan. Responden mendapatkan 

souvenir berupa gantungan kunci.  

4.11.7 Bahaya (Maleficience) 

Subyek pada penelitian ini tidak mendapatkan bahaya potensial yang 

diakibatkan oleh penelitan ini, karena dalam penelitian ini hanya melakukan 

pengambilan data berupa kuesioner dan pemberian Short Education Movie 

dan tidak dilakukan tindakan lain yang merugikan responden.  

4.12 Keterbatasan Penelitian  

1. Tempat melakukan praktik cuci tangan dilakukan di dalam kelas dengan 

menggunakan handsanitaiser karena tempat wudhu yang seharusnya dipakai 

untuk praktik masih dalam tahap renovasi. 

2. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi data hasil yakni faktor fasilitastor 

dalam berkomunikasi kurang adekuat dalam penyampaian informasi kepada 

responden. Serta pemberian leaflet setelah pengambilan data pretest pada 

kelompok kontrol.  

3. Tingkat praktik ketika pretest antara kelompok perlakuan dan control tidak 

homogen.    
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BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil dan pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan di SDN 

Sidorejo dan SDN Peneket Kebumen akan dibahasa pada bab ini. Penelitian telah 

dilaksanakan pada tanggal 1-8 Desember 2018. Hasil yang akan dibahas yakni 

gambaran umum lokasi penelitian, data umum mengenai demografi responden, serta 

data khusus mengenai pengetahuan, sikap, praktik anak dalam melakukan perawatan 

luka ringan, dan pengaruh metode pendidikan kesehatan demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie (SEM) terhadap pengetahuan, sikap, dan 

praktik anak dalam melakukan perawatan luka ringan.  

5.1 Hasil Penelitian  

5.1.1 Gambaran lokasi penelitian  

Penelitian dilakukan di SDN Sodorejo dan SDN Peneket Kebumen yang 

terletak di kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Berada dekat 

dengan jalan raya. Sarana dan prasarana yang ada yakni 6 ruang kelas dan UKS. 

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan serentak dari hari Senin sampai Kamis dan 

Sabtu mulai pukul 07.30 – 13.00 WIB, hari Jumat mulai pukul 07.30 – 11.00 WIB.  

Ruang UKS di sekolah sudah ada namun peralatan untuk perawatan kurang 

memadai. Peralatan yang telah ada di ruang UKS tersebut meliputi lemari 

penyimpanan obat, tempat tidur, gunting, plester, dan plester luka. Program yang 

sudah dijalankan UKS yakni mengenai pertolongan pada anak pingsan, obat-

obatan yang diperlukan untuk menolong anak pingsan, cara membuat tandu 

menggunakan tali dan tongkat, cara membuat larutan gula garam, dan penanganan 

diare. Penyuluhan mengenai perawatan luka ringan belum pernah dilakukan 
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sebelumnya, sehingga siswa belum cukup mampu melaksanakan perawatan luka 

ringan walaupun dengan alat dan bahan yang minimal. Aktivitas anak sering 

berada di luar ruangan apabila jam istirat, aktivitasnya sering beresiko cedera serta 

luka seperti belarian, dan bermain.  

5.1.2 Karakteristik demografi responden  

Karakteristik data umum responden dalam penelitian ini meliputi usia, jenis 

kelamin,  tempat tinggal, pendidikan terakhir ayah, pekerjaan ayah, pendidikan 

terakhir ibu, pekerjaan ibu. Karakteristik responden dapat dilihat dalam beberapa 

tabel berikut:  

Tabel 5.1 Distribusi responden kelompok perlakuan dan kontrol di di SDN 

Peneket dan Sidorejo pada tanggal 1 Desember 2018. 

Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok 

Kontrol 

Σ % Σ % 

Usia  

1. 9 tahun  

2. 10 tahun 

3. 11 tahun 

 

6 

5 

9 

 

30 

15 

45 

 

1 

9 

10 

 

5 

45 

50 

Total  20 100 20 100 

Jenis kelamin  

1. Laki-laki 

2. Perempuan  

 

14 

6 

 

70 

30 

 

11 

9 

 

55 

45 

Total  20 100 20 100 

Tempat tinggal 

1. Bersama orang tua 

2. Bersama orang lain 

 

19 

1 

 

95 

5 

 

20 

0 

 

100 

0 

Total  20 100 20 100 

Pendidikan terakhir Ayah  

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Perguruan tinggi  

 

5 

4 

11 

0 

 

25 

20 

55 

0 

 

1 

9 

6 

4 

 

5 

45 

30 

20 

Total  20 100 20 100 

Pekerjaan ayah 

1. Petani  

2. Wiraswata  

3. PNS  

 

16 

2 

2 

 

80 

10 

10 

 

8 

9 

3 

 

40 

45 

15 
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Karakteristik 

Kelompok 

Perlakuan 

Kelompok 

Kontrol 

Σ % Σ % 

Total  20 100 20 100 

Pendidikan terakhir Ibu 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA 

4. Perguruan tinggi 

 

4 

6 

9 

1 

 

20 

30 

45 

5 

 

0 

6 

11 

3 

 

0 

30 

55 

15 

Total  20 100 20 100 

Pekerjaan Ibu  

1. Ibu rumah tangga (IRT) 

2. Wiraswasta  

3. PNS 

 

17 

2 

1 

 

85 

10 

5 

 

14 

1 

5 

 

80 

5 

15 

Total 20 100 20 200 

 

Tabel 5.1 menunjukkakn bahwa kelompok perlakuan paling 

banyak berusia 11 tahun yakni sebanyak 9 (45%) responden, sedangkan pada 

kelompok kontrol usia 11 tahun ada 10 (50%) responden. Jenis kelamin 

kelompok perlakuan sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yakni 14 

(70%) responden, kelompok kontrol juga berjenis kelamin laki laki 11 (55%) 

responden. Kelompok perlakuan dan control persebaran usia 11 tahun serta 

laki-laki lebih banyak.  

Kelompok pelakuan sebagian besar tinggal dengan orang tuanya 

yakni 19 responden (95%), kelompok kontrol seluruhnya tinggal dengan 

orang tuanya yakni 20 responden (100%). Responden masih bersekolah 

sekolah dasar sehingga masih banyak yang tinggal serumah dengan orang 

tuanya.  

Pendidikan terakhir ayah kelompok perlakuan paling banyak yakni 

SMA 11 (55%) responden, sedangkan kelompok kontrol yakni SMP 9 (45%) 

responden. Pekerjaan ayah kelompok perlakuan paling banyak yakni petani 

ada 16 (80%) responden, sedangkan kelompok control wiraswasta ada 9 
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(45%) responden. Pendidikan terakhir ibu pada kelompok perlakuan paling 

banyak yakni SMA 9 (45%) responden dan kelompok kontrol yakni SMA 

ada 11 (55%) responden. Pekerjaan ibu pada kelompok pelakuan paling 

banyak yakni IRT ada 17 (85%) responden, sedangkan kelompok control 14 

(80%) responden. Responden berada pada lingkungan pedesaan maka banyak 

orang tuanya yang bekerja sebagai petani, serta pendidikan terakkhir yang 

paling banyak yakni SMA.  

Hasil demografi serta peneliti bertanya kepada responden secara 

menyeluruh didapatkan data bahwa tidak ada responden yang memiliki orang 

tua yang bekerja pada bidang kesehatan. Tidak ada orang tua yang bekerja 

sebagai dokter, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya.  

5.1.3 Data khusus  

Data khusus dalam penelitian ini yakni tingkat pengetahuan, sikap, dan 

praktik perawatan luka ringan sebelum serta sesudah diberikan pendidikan 

kesehatan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie 

(SEM).  

1. Distribusi tingkat pengetahuan responden  

Tabel 5.2 Tabel tingkat pengetahuan responden tentang perawatan luka 

sebelum dan sesudah diberikan metode pendidikan kesehatan 

demonstrasi dipadukan media Short Education Movie (SEM) di 

SDN Peneket dan Sidorejo pada tanggal 1-8 Desember 2018. 

Kategori Tingkat 

Pengetahuan 

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

1. Baik  

2. Cukup  

3. Kurang  

4 

10 

6 

20 

50 

30 

13 

7 

0 

65 

35 

0 

3 

15 

2 

15 

75 

10 

6 

12 

0 

30 

60 

0 

Total  20 100 20 100 20 100 18 90 
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Kategori Tingkat 

Pengetahuan 

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

Wilcoxon Signed 

Ranks Test  

 

p=0.000 

 

p=0.237 

Mann-Whitney U 

Test 

 

p=0.002 

 

Tabel 5.2 menunjukkan tingkat distribusi pengetahuan responden 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan 

paling banyak tingkat pengetahuan pada pretest adalah cukup sebanyak 55% 

(10 orang). Sedangkan pada post test yakni tingkat pengetahuan paling banyak 

yakni baik sebanyak 13 (65%) responden. Pada kelompok kontrol nilai pretest 

paling banyak yakni 15 (75%) berada pada ketegori cukup. Posttest 

menunjukkan  paling 12 (60%) pada kategori cukup. 

 Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon 

Signed Rank Test pada variabel pengetahuan pada pre-test dan post-test 

kelompok perlakuan menunjukkan bahwa p=0.000  maka p<0.05 yang berarti 

pre-test dan post-test pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan tingkat 

pengetahuan yang signifikan. Sementara itu hasil data pada kelompok kontrol 

dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan p=0.237 

maka p>0.05 yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaaan tingkat 

pengetahuan pada pretest dan post-test kelompok kontrol.   

Hasil data selisih dari pretest dan post-test pada kelompok perlakuan 

serta kelompok kontrol dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test, 

menunjukkan bahwa hasil p=0.002 maka p<0.05 sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat perbedaaan pengetahuan yang signifikan hasil data selisih 

pretest  post-test pada kedua kelompok (perlakuan dan kontrol).  

Hasil uji homogenitas dari pengetahuan pretest menggunakan SPSS 

didapatkan nilai 0.875. Nilai tersebut > 0.05 dapat disimpulkan bahwa data 

pretest pengetahuan homogen.   

Tabel 5.3 Blue-print kuisioner pengetahuan dan jumlah responden yang 

menjawab tepat 

No Pertanyaan No Soal Keterangan 
Kel. Perlakuan Kel. Kontrol 

pretest postest pretest postest 

1 Pengertian 

luka  

1 Favorable  19 20 20 18 

2 Jenis luka  2 

3 

4 

14 

Favorable 

Unfavorable 

Unfavorable 

Favorable 

17 

13 

15 

16 

19 

13 

19 

18 

18 

7 

15 

16 

15 

7 

14 

15 

3 Tujuan 

perawatan 

luka  

6 Unfavorable 13 16 16 15 

4 Cara 

mencuci 

tangan  

12 

13 

Favorable 

Unfavorable 

17 

13 

19 

16 

18 

13 

17 

11 

5 Cara 

merawat 

luka bakar  

10 

11 

16 

Favorable 

Favorable 

Unfavorable 

9 

11 

5 

16 

19 

19 

14 

16 

1 

16 

14 

7 

6 Cara 

merawat 

luka memar 

-      

7 Cara 

merawat 

luka 

robek/lecet 

7 

8 

9 

15 

Favorable 

Favorable 

Unfavorable 

Unfavorable 

20 

20 

6 

2 

20 

19 

13 

5 

19 

20 

3 

0 

18 

18 

6 

1 

8 Akibat 

apabila luka 

tidak dirawat 

dengan 

benar  

5 

17 

Favorable 

Unfavorable 

18 

14 

19 

17 

19 

15 

16 

16 

 

Berdasarkan tabel 5.3 soal yang sering dijawab tepat oleh reponden 

yakni nomor 1 mengenai pengertian luka, 12 (cara mencuci tangan), 7 dan 8 
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(cara merawat luka robek). Soal yang sering dijawabtidak tepat oleh 

responden yakni nomor 15 (cara merawat luka robek), dan 16 (cara merawat 

luka bakar).  

2. Distribusi kategori sikap responden  

Tabel 5.4 Tabel tingkat sikap responden tentang perawatan luka sebelum dan 

sesudah diberikan metode pendidikan kesehatan demonstrasi 

dipadukan media Short Education Movie (SEM) di SDN Peneket 

dan Sidorejo pada tanggal 1-8 Desember 2018. 

Kategori Tingkat 

Sikap 

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

1. Positif 

2. Negatif  

12 

8 

60 

40 

13 

7 

65 

35 

12 

8 

60 

40 

8 

10 

40 

50 

Total  20 100 20 100 20 100 18 90 

Wilcoxon Signed 

Ranks Test  

 

p=0.001 

 

p=0.021 

Mann-Whitney U 

Test 

 

p=0.000 

 

Tabel 5.4 menunjukkan tingkat distribusi sikap responden pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan paling 

banyak sikap pada pretest adalah positif sebanyak 60% (12 orang), sedangkan 

pada post test yakni sebanyak 65% (13 orang) berada pada kategori positif. 

Sedangkan pada kelompok kontrol sikap paling banyak yakni positif pada 

pretest adalah 60% (12 orang). Pada post-test nilai paling banyak yakni nilai 

negatif 50% (10 orang).   

Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Rank Test pada variabel sikap pada pre-test dan post-test kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa p=0.001 maka p<0.05 yang berarti pre-test dan post-test 

pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan tingkat sikap yang signifikan. 
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Sementara itu hasil data pada kelompok kontrol dengan menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan p=0.21 maka p<0.05 yang berarti 

bahwa terdapat perbedaaan tingkat pengetahuan pada pretest dan post-test 

kelompok kontrol.  Hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test kelompok perlakuan 

dan control sama-sama p<0.05, hal tersebut menunjukkan bahwa sikap sulit 

dirubah dengan waktu yang singkat.  

Hasil data selisih pretest dan post-test pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test, 

menunjukkan bahwa hasil p=0.000 maka p<0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaaan tingkat sikap data selisih pretest post-test pada 

kedua kelompok (perlakuan dan kontrol).  

Hasil uji homogenitas menggunakan SPSS didapatkan hasil dari 

pretest sikap yakni 0.111. Nilai tersebut > 0.05 yang artinya data variable 

sikap homogen.  

Tabel 5.5 Blue-print kuisioner sikap dan jumlah nilai responden yang 

menjawab tepat 

No Pernyataan 
No 

Soal 
Keterangan 

Kel. Perlakuan Kel. Kontrol 

pretest Posttest pretest posttest 

1 Sikap tentang 

pelaksanaan cuci 

tangan    

2 

9 

Unfavorable 

Unfavorable 

68 

67 

 

63 

67 

68 

70 

61 

58 

2 Sikap tentang 

perawatan luka   

1 

7 

11 

12 

13 

14 

Favorable  

Unfavorable 

Favorable  

Favorable  

Favorable  

Favorable 

69 

65 

66 

65 

69 

66 

76 

64 

75 

58 

70 

68 

71 

65 

78 

59 

73 

71 

62 

58 

62 

45 

63 

68 

3 Sikap tentang 

pelaksanaan 

perawatan luka 

lecet/robek   

4 

8 

Unfavorable 

Unfavorable 

50 

64 

 

61 

63 

56 

59 

49 

58 

4 Sikap tentang 

pelaksanaan 

5 Unfavorable 45 69 40 34 
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No Pernyataan 
No 

Soal 
Keterangan 

Kel. Perlakuan Kel. Kontrol 

pretest Posttest pretest posttest 

perawatan luka 

bakar   

6 

10 

Favorable 

Unfavorable 

50 

65 

68 

68 

60 

68 

55 

59 

5 Sikap tentang 

pelaksanaan 

perawatan luka 

memar   

3 Favorable 66 

 

72 70 64 

 

Berdasarkan tabel 5.5 soal yang sering dijawab tepat oleh responden 

yakni nomor 1, 3, 11, 13. Soal yang sering dijawab tidak tepat oleh responden 

yakni nomor 2, 4, 5,  dan 6. 

3. Distribusi kategori praktik responden  

Tabel 5.6 Tabel tingkat tindakan/praktik responden tentang perawatan luka 

sebelum dan sesudah diberikan metode pendidikan kesehatan 

demonstrasi dipadukan media Short Education Movie (SEM) di 

SDN Peneket dan Sidorejo pada tanggal 1-8 Desember 2018. 

Kategori Tingkat 

Praktik/tindakan 

Perlakuan Kontrol 

Pretest Posttest Pretest Posttest 

Σ % Σ % Σ % Σ % 

1. Baik  

2. Cukup  

3. Kurang  

0 

0 

20 

0 

0 

100 

17 

1 

2 

85 

5 

10 

0 

0 

20 

0 

0 

100 

0 

0 

18 

0 

0 

90 

Total  20 100 20 100 20 100 18 90 

Wilcoxon Signed 

Ranks Test  

 

p=0.000 

 

p=0.180 

Mann-Whitney U 

Test 

 

p=0.000 

 

Tabel 5.6 menunjukkan tingkat distribusi praktik/tindakan responden 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Pada kelompok perlakuan 

mayoritas tingkat praktik pada pretest adalah kurang sebanyak 100% (20 

orang) sedangkan pada post test yakni baik sebanyak 85% (17 orang). 
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Sedangkan pada kelompok kontrol mayoritas tingkat praktik pada pretest 

adalah kurang sebanyak 100% (20 orang), pada post-test yakni kurang 

sebanyak 90% (18 orang).  

Hasil data yang didapatkan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed 

Rank Test pada variabel pratik pada pre-test dan post-test kelompok perlakuan 

menunjukkan bahwa p=0.000 maka p<0.05 yang berarti pre-test dan post-test 

pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan tingkat praktik yang signifikan. 

Sementara itu hasil data pada kelompok kontrol dengan menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan p=0.180 maka p>0.05 yang berarti 

bahwa tidak terdapat perbedaaan tingkat pengetahuan pada pretest dan post-

test kelompok kontrol.   

Hasil data selisih pretest dan post-test pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol dengan menggunakan uji Mann-Whitney U Test, 

menunjukkan bahwa hasil p=0.000 maka p<0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaaan tingkat praktik yang signifikan hasil data selisih 

pretest post-test pada kedua kelompok (perlakuan dan kontrol). 

Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai pretest praktik yakni 0.00. 

Nilai tersebut <0.05 yang artinya data praktik tidak homogen. Data yang tidak 

homogen merupakan kekurangan dari penelitian ini.   

Tabel 5.7 Blue-print lembar obeservasi dan jumlah responden yang melakukan 

tindakan/praktik tepat 

N

o 
Tindakan 

No 

Soal 
Keterangan 

Kel.Perlakuan Kel. Kontrol 

pretest posttest pretest postest 

1 Langkah cuci 

tangan  

1A 

1B 

1C 

1D 

1E 

Favorable 

 

1 

14 

13 

5 

3 

19 

19 

19 

19 

18 

17 

15 

17 

5 

6 

15 

14 

15 

4 

6 
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N

o 
Tindakan 

No 

Soal 
Keterangan 

Kel.Perlakuan Kel. Kontrol 

pretest posttest pretest postest 

1F 

1G 

1H 

1I 

1 

0 

1 

4 

 

17 

18 

19 

19 

1 

1 

0 

17 

1 

1 

0 

15 

2 Perawatan luka 

lecet/robek  

2A 

2B 

2C 

Favorable  

 

1 

14 

0 

 

9 

18 

0 

0 

16 

0 

0 

14 

0 

 

3 Penanganan luka 

bakar ringan 

 

3A 

3B 

3C  

3D 

Favorable  

 

0 

1 

1 

6 

 

8 

19 

19 

18 

1 

0 

1 

12 

1 

0 

1 

10 

4 Penanganan luka 

memar 

4A 

4B  

4C 

Favorable  

 

0 

1 

0 

19 

18 

7 

0 

15 

0 

 

0 

13 

0 

 

Berdasarkan tabel 5.7 soal yang sering dilakukan ketika praktek yakni 

nomor 1B, dan 2B. soal yang sering tidak dilakukan ketika praktek yakni 

nomor 2C dan 4C.  

5.2 Pembahasan  

5.2.1 Pengetahuan mengenai perawatan luka 

Hasil uji statsistik Wilcoxon Signed Test menunjukkan nilai p<0.05 

yang berarti ada perbedaan pengetahuan perawatan luka ringan sebelum dan 

sesudah diberikan intervensi dengan metode demonstrasi dipadukan dengan 

Short Education Movie. Pada kelompok kontrol tidak menunjukkan 

perbedaan tingkat pengetahuan pretest dan posttest. Dari uji Mann Whitney  

selisih antara pretest dan posttest didapatkan hasil bahwa p<0.05 yang 
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menunjukkan ada perbedaan tingkat pengetahuan kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Sesuai dengan penelitian (Purnawirawanti, 2013) 

menyatakan terdapat pengaruh metode demonstrasi terhadap prestasi belajar. 

Menurut (Kabadayi, 2012) pembelajaran dengan menggunakan film dapat 

menarik perhatian untuk waktu yang lebih lama sehingga focus siswa lebih 

baik. Pembelajaran menggunakan SEM meningkatkan pemikiran kreatif serta 

memperkuat pemahaman visual. 

Tingkat pengetahuan responden kelompok perlakuan pada saat pretest 

paling banyak berada pada kategori cukup dan masih ada yang berada pada 

kategori kurang. Hasil posttest pengetahuan menunjukkan separuh lebih 

sudah berada pada kategori baik dan tidak ada yang berada pada kategori 

kurang. Menurut (Yuliana, 2015) tingkat pengetahuan siswa setelah diberi 

pendidikan kesehatan hasilnya lebih baik dari pada sebelum diberi 

pendidikan kesehatan. Kelompok kontrol pada pretest pengetahuan 

didapatkan data paling banyak yakni berada pada  kategori cukup, setelah 

dilakukan posttest masih sama paling banyak yakni kategori cukup. Ada 2 

resonden kelompok control yang dinyatakan drop out karena tidak 

mengahadiri posttest. Responden belum pernah mendapat informasi 

mengenai luka sehingga ketika pretest belum dapat menjawab pertanyaan 

dengan tepat, setelah mendapatkan informasi maka pengetahuan meningkat 

sedangkan kelompok control tidak ada peningkatan pengetahuan karena tidak 

mendapatkan informasi. 

Hasil dari pretest seluruh responden kelompok perlakuan dapat 

menjawab tepat pada item soal nomor 7 dan 8, soal nomor 7 yakni 
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pernyataan benar yakni sebelum merawat luka terbuka harus mencuci tangan 

dan soal nomor 8 pernyataan benar yakni mengenai luka berdarah harus 

dicuci dengan air bersih lalu diberi antiseptik. Hasil posttest menunjukkan 

nilai tinggi pada aspek pengertian luka, jenis luka, cara cuci tangan, cara 

merawat luka robek, serta akibat jika luka tidak diobati dengan benar. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa seluruh kelompok perlakuan mengerti 

pengertian luka, dan perlunya mencuci tangan sebelum merawat luka. 

Peningkatan nilai yang sangat signifikan ditunjukkan oleh responden P8 

(laki-laki) dan P14 (perempuan) dengan kenaikan 7 poin. Dilihat dari latar 

belakang kedua responden tersebut berumur 10 tahun serta pendidikan orang 

tuanya SMA. Penurunan nilai terjadi oleh responden P16 dan P19 dengan 

penurunan nilai 1 poin antara pretest dan posttest. Nilai konstan terjadi pada 

responden P13. Kelompok kontol pada pretest dan postest pengetahuan 

didapatkan data paling banyak berada pada kategori cukup, ada 2 responden 

yang dinyatakan drop out karena sakit dan tidak datang ketika waktu posttest 

dijadwalkan. Hasil dari kelompok kontrol pada pretest menunjukkan seluruh 

responden dapat menjawab benar pada pernyataan benar soal mengenai 

pengertian luka (soal nomor 1) dan luka berdarah harus dicuci dengan air 

bersih lalu diberi antiseptik (soal nomor 8). Seluruh kelompok kontrol 

menjawab salah pada soal nomor 15 mengenai pernyataan benar tentang luka 

berdarah ditutup dengan kapas atau tisu. Skor tertinggi didapatkan 3 

responden yakni S9, S15, dan S20 dengan skor 14. Soal yang dijawab tepat 

semua oleh responden kelompok kontrol terdapat pada soal nomor 1,8,7. 

Nomor 1 yakni tentang pengertian luka, nomor 7 dan 8 soal benar mengana1 
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cara merawat luka lecet. Peningkatan yang signifikan antara pretest dengan 

posttest didapatkan oleh S3 dengan peningkatan 5 poin, sedangakan 

penurunan didapatkan oleh responden S6 dan S16 dengan penurunan 12 poin. 

Menurut (Notoatmodjo, 2003) dan (Sunaryo, 2004) proses belajar merupakan 

perubahan kemampuan dari subyek belajar serta dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain yakni alat bantu belajar, metode, dan teknik pembelajaran 

yang digunakan. Terbentuknya pengetahuan dimulai dari penglihatan serta 

pendengaran terhadap obyek sampai dengan mengetahui suatu hal (Sunaryo, 

2004). Pendapat (Maulana, 2009) menyatakan seseorang akan mencapai 

tahap tahu bila mengenal suatu materi. Pertanyaan yang paling banyak 

dijawab tidak tepat oleh responden ketika pretest yakni bersifat teoritis, 

karena responden belum pernah terpapar informasi tersebut sehingga 

responden tidak dapat menjawabnya, namun setah diberi intervensi 

responden dapat menjawab dengan tepat. Kelompok control tidak 

mendapatkan informasi mengenai luka sehingga hasilnya tetap sama antara 

pretest dan posttest. Berawal dari pemberian stimulus melalui penglihatan, 

pendengaan, dan kemudian anak tahu tentang informasi selanjutnya diolah di 

otak sehingga mampu mengingat kembali materi. Terdapat responden yang 

terjadi peningkatan pengetahuan serta ada yang tanpa peningkatan karena 

kemampuan setiap anak berbeda untuk mengolah informasi serta mengingat 

materi. Responden yang memperhatikan dengan seksama dapat lebih 

memahami materi yang disampaikan dari pada responden yang tidak seksama 

memperhatikan materi. Orang tua responden yang berpendidikan tinggi dapat 

mempengaruhi pengetahuan responden karena pembelajaran di rumah 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

80  

SKRIPSI                           PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 
 

 

terbiasa mengajarkan hal-hal baik serta mempengaruhi proses belajar. Karena 

pengulangan intervensi sehingga responden dapat lebih memahami materi 

sehingga lebih banyak responden yang terjadi peningkatan pengetahuan 

perawatan luka.  

Pengetahuan anak usia sekolah masih kurang terutama menganai 

perawatan luka, sesuai data pretest masih ada yang berada pada kategori 

kurang. Didukung oleh pedapat dari (Lubis, Padrizal, 2015) yakni 

pengetahuan, kemampuan mengolah, dan menyatukan informasi anak pada 

usia sekolah masih terbatas pada yang dilihat serta didengar. Namun 

perkembangan fisik, motorik, kognitif, dan psikososial anak usia sekolah 

lebih optimal dengan aktivitas aktif bergerak sehingga dapat menyebabkan 

cedera (Wong, 2003). Cedera dapat juga meyebabkan luka serta dapat infeksi 

sesuai dengan pernyataan (Sari, et al, 2018) luka dapat menyebabkan infeksi 

apabila tidak ditangani dengan benar, sehingga memerlukan penatalaksanaan 

khusus dari awal yang benar. Menurut (Notoatmodjo, 2010) supaya 

meningkatkan pengetahuan maka diberikan pendidikan kesehatan. Anak 

dapat melibatkan seluruh panca indera dalam belajar (Yunata et al., 2014). 

Sehingga supaya meminimalisir terjadinya infeksi karena cedera atau luka 

maka pendidikan kesehatan perawatan luka perlu disampaikan dengan 

metode yang menarik anak usia sekolah. Ketika materi diberikan dengan cara 

yang menarik dan tidak biasanya, maka anak lebih penasaran serta  dapat 

mengingat hal tersebut. Dengan lebih mudahnya daya tangkap materi yang 

menarik tersebut sehingga dapat meningkatkan daya ingat. Responden banyak 

menjawab pertanyaan dengan tidak tepat karena pertanyaan tersebut bersifat 
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teori, karena mereka belum pernah terpapar mengenai materi tersebut 

sehingga tidak tepat dalam menjawabnya. Setelah pemberian intervensi 

responden dapat menjawab tepat karena sudah tahu dan mendapatkan 

pengalaman sebelunya yang didapatkan.  

Hasil data didapatkan data bahwa responden memiliki latar belakang 

keluarga yang berbeda beda. Responden yang mendapatkan poin yang 

meningkat dari pretest ke posttest, dilihat dari data demografi responden 

tersebut memiliki orang tua yang berpendidikan SMA, berdasarkan teori 

Precede Procede menyatakan bahwa faktor pendorong yang mempengaruhi 

kemampuan individu salah satunya yakni keluarga utamanya orang tua 

(Notoatmodjo, 2010). Responden yang memiliki orang tua berpendidikan 

tinggi biasanya mendapat pembelajaran yang baik di rumah daripada yang 

orang tuanya berpendidikan rendah. Oleh karena itu responden tersebut lebih 

mudah menyerap suatu materi pembelajaran yang disampaikan. 

Pengetahuan yang baik didapatkan pada responden laki-laki dan 

perempuan. Sesuai dengan pendapat  (Sulistyo, 2013) menyatakan 

kecerdasan anak laki-laki dan perempuan kurang lebih sama. Hal yang 

membedakannya yakni daya ingat jangka panjang anak perempuan lebih baik 

dibandingkan anak laki-laki. Anak laki-laki atau perempuan dapat memiliki 

pengetahuan yang baik asalkan dapat mengingat – ingat materi, belajar, serta 

memperhatikan apa yang disampaikan.  

Hasil posttest kelompok perlakuan menunjukkan tidak ada responden 

yang berada pada ketegori kurang. Pembelajaran dalam film pendek dapat 
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meningkatkan pemikiran kreatif, memperkuat pemahaman visual, 

memberikan peran aktif kepada siswa secara efektif dalam proses 

pembelajaran (Kabadayi, 2012). Menurut (Notoatmodjo, 2010) pengetahuan 

adalah hasil tahu dan terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan 

terhada suatu objek tertentu. Hasil penelitian ini mendukung teori Lawrence 

Green (1991) dalam (Nursalam, 2015) yang menyebutkan bahwa pendidikan 

kesehatan dapat mempengaruhi faktor predisposisi yakni pengetahuan 

dimana faktor predisposisi tersebut dapat mengakibatkan perubahan perilaku 

seseorang. Ketika melihat kejadian tertentu maka seseorang tersebut 

memperoleh informasi tentang perawatan serta anak menganalisanya menjadi 

sebagai pengetahuan serta sebagai pengalaman.  

Kelompok kontrol tidak ada peningkatan pegetahuan walaupun sudah 

diberi leaflet. Menurut penelitian (Elvina, 2016) pendidikan kesehatan dan 

pemberian leaflet dapat meningkatkan pengetahuan dalam pencegahan 

kakambuhan asma pada penderita asma. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan penelitian sebelumnya. Tidak ada perbedaan pengetahuan antara 

pretest dan posttest pada kelompok kontrol dikarenakan peneliti memberikan 

responden leaflet tanpa ada informasi mengenai luka serta perawatan luka. 

Kelompok kontrol tidak diberikan pendidikan kesehatan apapun, hanya saja 

diberi leaflet tanpa informasi megenai luka. Isi leaflet hanya pertanyaan 

mengenai sudah pernahkan ada penyuluhan mengenai luka, bagaimana 

program dari UKS sekolah, serta pertanyaan mengenai dokter kecil. Alasan 

peneliti memberikan leaflet tanpa informasi tentang luka yakni sebagai asas 

keadailan pada kelompok kontrol, walaupun setelah posttest kelompok 
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kontrol tetap diberikan pendidikan kesehatan dengan demonstrasi dan short 

education movie. Peneliti memberikan leaflet juga supaya membujuk 

responden kelompok kontrol untuk tetap datang pada jadwal posttest yang 

ditentukan.  

5.2.2 Sikap mengenai perawatan luka 

Penelitian menunjukkan hasil uji statistik Wilcoxon Signed Test 

p<0.05 sehingga ada perbedaan sikap perawatan luka ringan antara sebelum 

dan sesudah diberi metode demonstrasi dipadukan dengan Short Education 

Movie. Pada kelompok kontrol menunjukkan ada perbedaan sikap antara 

pretest dan posttest. Hasil uji selisih antara pretest serta posttest didapatkan 

hasil p<0.05 maka ada perbedaan sikap antara kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol. Penelitian (Yuliana, 2015) menunjukkan bahwa 

pendidikan kesehatan dapat meningkatkan sikap anak. Karena pendidikan 

kesehatan dengan SEM dapat meningkatkan pengetahuan serta dapat 

memberikan sikap yang positif. Kelompok perlakuan apabila dibandingkan 

dengan kelompok control nilai p<α maka hasilnya bahwa hasilnya sama, 

karena sikap sulit dirubah dalam waktu singkat. Sikap dapat dirubah apabila 

diberikan intervensi terus-menerus pada waktu yang lama.   

Hasil penelitian menunjukkan belum semua responden kelompok 

perlakuan memiliki sikap positif pada pretest. Setelah dilakukan intervensi 

menunjukkan hasil peningkatan sikap responden kelompok perlakuan. 

Jawaban responden kelompok perlakuan menunjukkan ada 2 item soal 

dengan nilai terendah, yakni berada pada pernyataan salah yakni mengenai 

menempeli luka dengan hansaplas sudah cukup menyembuhkan luka (item 
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soal nomor 4) dan pernyataan benar mengenai harus mengaliri air  pada luka 

bakar (item soal nomor 6). Item soal dengan nilai tertinggi yakni nomor 1 dan 

13. Nomor 1 menunjukkan pernyataan menganai sikap pelaksannan cuci 

tangan (saya senang belajar merawat luka karena dapat merawat luka sendiri) 

serta nomor 13 yakni menganai sikap tentang perawatan luka (manfaat 

perawatan luka sangat baik). Responden yang memiliki skor terendah yakni 

P15  sedangkan skor tertinggi yakni responden P14. Hasil posttest 

menunjukkan nilai tertinggi pada aspek sikap pelaksanaan cuci tangan (item 

soal nomor 1). Nilai terendah pada item soal nomor 12 mengenai sikap 

perawatan luka. Peningkatan skor sikap yang signifikan ditunjukkan oleh 

responden P1 (laki-laki, 9 tahun) dengan kenaikan 10 skor dari pretest ke 

posttest.  Responden dengan penurunan skor yakni pada P15 (laki-laki, 10 

tahun). Data menunjukkan ada kenaikan pengetahuan serta mempengaruhi 

peningkatan sikap responden. Sikap merupakan reaksi seseorang terhadap 

suatu rangsangan atau stimulus, sehingga masih tertutup dan tidak dapat 

dilihat secara langsung (Notoatmodjo, 2010). Sikap dapat diukur dengan 

menggunakan kuisioner skala (Gayatri, 2004). Hasil penelitian ini 

mendukung teori Lawrence Green (1991) dalam (Nursalam, 2015) yang 

menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan dapat mempengaruhi faktor 

predisposisi yakni sikap dimana faktor predisposisi tersebut dapat 

mengakibatkan perubahan perilaku seseorang. Teori yang dikemukakan 

(Notoatmodjo, 2010) sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, 

akan tetapi merupakan tindakan suatu perilaku. Pendidikan merupakan sistem 
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yang mempunyai pengaruh terhadap pembentukan sikap karena dapat 

meletakkan dasar pengertian serta konsep moral dalam diri individu.  

Hasil dari kelompok kontrol menunjukkan separuh lebih responden 

berada pada sikap positif pada pretest. Item soal dengan skor tertinggi yakni 

item soal nomor 11 yakni tentang sikap perawatan luka (merawat luka sangat 

perlu supaya cepat sembuh). Skor tertendah yakni item soal nomor 4 yakni 

mengenai sikap perawatan luka robek (langsung menempeli luka dengan 

hansaplas sudah cukup menyembuhkan luka). Responden dengan skor 

tertinggi yakni S1, S2, S17 dengan skor 49. Skor terendah yakni pada S7, dan 

S14 dengan skor 40. Hasil dari posttest sikap pada kelompok kontrol yakni 

responden masih ada yang memiliki sikap negatif. Ada 2 responden yang 

dinyatakan drop out (S6 dan S17). Item soal yang memiliki skor tertinggi 

yakni berada pada soal nomor 14 yakni tentang seikap perawatan luka (anak 

sekolah perlu tahu jenis luka ringan dan cara perawatannya). Soal dengan 

skor terendah yakni pada item soal nomor 12 yakni mengenai sikap 

perawatan luka (saya takut luka saya menjadi infeksi apabila tidak dirawat). 

Respondenn dengan nilai sikap tertinggi yakni S18. Sedangkan skor 

tertendah yakni S14. Peningkatan hasil pretest ke posttest sikap yakni pada 

responden S3 dan S18. Penurunan sikap ysng signifikan terjadi pada 

responden S17. Hasil antara kelompok perlakuan dan kelompok control sama 

yakni sama-sama ada perbedaan sikap. Hasil penelitian ini kurang sesuai 

dengan penelitian (Gabriela & Lasut, 2018) tentang pengaruh pendidikan 

kesehatan perawatan luka terhadap tingkat pengetahuan dan sikap 

pertolongan pertama. Penelitian dari (Maulana, 2009) menyatakan sikap 
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bukan bawaan lahir dan dapat dibentuk melalui pengalaman. Pendidikan 

kesehatan menggunakan Short Education Movie dapat diberikan dua kali 

untuk memberikan keefektifan pada siswa dalam mengingat materi yang 

diberikan (Munadi, 2013). Dari pengalaman kelompok perlakuan sebelumnya 

yang telah diberikan pengetahuan dapat diterima di pikiran serta dapat diingat 

maka menunjukkan ada niat atau sikap sesuai informasi yang didapat. Namun 

pada kelompok control juga terjadi hal yang sama mengenai sikap. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sikap sulit dirubah dengan waktu yang cepat. 

Pengetahuan yang baik belum tentu dapat merubah sikap menuju hal baik. 

Karena sikap baik perlu diberikan pengetahuan terus menerus supaya terjadi 

perubahan menuju baik. Sikap yang positif juga dipengaruhi oleh lingkungan 

sekitar seperti keluarga dan teman sebaya, sehingga untuk merubah hal 

tersebut lebih sulit karena perlu memperbaiki sikap di lingkungan responden 

tersebut.  

Hasil dari kelompok kontrol menunjukkan ada peningkatan sikap 

pretest dan posttest. Penelitian (Elvina, 2016) menunjukkan bahwa 

pemberian leaflet dapat mengubah sikap ke arah yang lebih positif dalam 

mencegah kekambuhan asma pada penderita asma. Hasil penelitian 

menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya. Namun pada 

kelompok kontrol tidak diberikan pendidikan kesehatan apapun, hanya saja 

diberikan leaftet tanpa ada informasi mengenai luka. Pemberian leaftet disini 

hanya seperti efek placebo saja, walaupun kedua kelompok diberikan sesuatu 

namun kelompok kontrol mendapatkan sesuatu tanpa efek seperti kelompok 

perlakuan. Pemberian leaflet disini hanya untuk memperkuat hasil dari 
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pengaruh demonstrasi dan short education movie terhadap perilaku anak usia 

sekolah mengenai luka.  

Perubahan perilaku seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh 

peningkatan sikap positif melalui pendidikan kesehatan dengan metode 

demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie, tetapi juga 

dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor pendukung serta faktor penguat 

dari anak sekolah tersebut. Ada responden yang seksasama memperhatikan 

materi ada juga yang kurang seksama memperhatikan materi, ada beberapa 

responden yang bercanda atau menggoda teman di sebelahnya sehingga 

informasi yang disampaikan tidak semuanya dipahami responden. ketika 

informasi tidak dipahami dengan benar dapat berpengaruh terhadap sikap 

responden tersebut dalam memilih jawaban mengenai apabila responden 

berada pada situasi tertentu. Namun ketika kelompok perlakuan didapatkan 

hasil ada pengaruh intervensi terhadap sikap namun dibandingkan dengan 

kelompok control maka sikap sulit dirubah karena perlu waktu yang lebih 

lama supaya menjadikan lebih baik lagi.  

5.2.3 Praktik perawatan luka  

Hasil uji statistik Wilcoxon Signed Test menunukkan nilai p<0.05 

pada praktik perawatan luka ringan, sehingga menunjukkan bahwa ada 

perbedaan praktik perawatan luka ringan pada anak usia sekolah antara 

sebelum dan sedauh diberi metode demonstrasi dipadukan dengan Short 

Education Movie. Kelompok kontrol menunjukkan nilai p>0.05, maka tidak 

ada perbedaan praktik antara pretest dan posttest. Hasil uji selisih antara 

pretest serta posttest didapatkan hasil p<0.05 maka ada perbedaan sikap 
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antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hasil uji homogenitas 

menyatakan pretest praktik tidak homogen antara kelompok perlakuan dan 

kontrol. Penelitian (Sari et al., 2018) menunjukkan terdapat peningkatan 

praktik pada kelompok perlakuan setelah diberi pendidikan kesehatan 

demonstrasi. Praktik membawa reponden berada pada keadaan nyata 

sehingga dapat mengingat apa yang sudah diajarkan. Kelemahan pada 

penelitian yakni tingkat praktik tidak homogen antara kelompok perlakuan 

dan kelompok control karena hal tersebut juga mempengaruhi hasil kelompok 

perlakuan memiliki perilaku lebih baik dari kelompok control.  

Praktik responden kelompok perlakuan ketika perawatan luka waktu 

pretest didapatkan hasil bahwa seluruh kelompok perlakuan memiliki 

kategori praktik kurang.  Aspek degan nilai paling rendah yakni mengenai 

langkah cuci tangan item soal nomor 1G (menggosok pangkal sampai dengan 

ibu jari tangan kanan dengan tangan kiri, dan sebaliknya), soal 2C mengenai 

perawatan luka lecet (mencuci tangan setelah melakukan perawatan luka 

lecet), 3A mengenai perawatan luka bakar ringan (menyiram luka dengan air 

bersih), 4A mengenai perawatan luka memar (membebaskan area luka yang 

memar), dan 4C (meninggikan luka yang memar). Aspek nilai tertinggi yakni 

pada nomor soal 1B (membasahi tangan dengan air ketika cuci tangan) dan 

2B (membersihkan luka lecet dengan antiseptik). Nilai tertinggi didapatkan 

oleh responden P3 dengan skor 7. Skor tertendah pada responden P16 dan 

P20, dengan skor 1. Hasil posttest kelompok perlakuan mayoritas reponden 

barada pada ketegori baik, terjadi peningkatan skor yang baik. Item soal 

tertinggi yakni mengenai langkah cuci tangan serta cara penanganan luka 
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bakar. Skor terendah yakni pada item soal 2C mengenai mencuci tangan 

setelah melakukan perawatan luka lecet. Peningkatan skor yang signifikan 

antara pretest ke posttest yakni P11 dan P17 dengan peningkatan 15 poin. 

Kelompok kontrol didapatkan hasil seluruh responden berada pada kategori 

kurang ketika pretest dan posttest. Aspek dengan nilai terendah yakni pada 

nomor 1H, 2A, 3B, 4A, dan 4C. Soal nilai tertinggi yakni pada nomor 1A, 

1C, dan 1I. Hampir seluruh responden kelompok kontrol tidak ada 

peningkatan yang signifikan antara pretest dengan posttest responden dengan 

skor nilai tertinggi yakni S1, S7, S9, S10, S11 dengan skor 8. Menurut 

(Sunaryo, 2004) diawali dari domain kognitif, seseorang dapat mendapatkan 

stimulus terlebih dahulu setelah itu akan timbul respon dalam bentuk sikap 

(domain afektif) yang diakhiri dengan munculnya kesadaran penuh akan 

pentingnya sikap tersebut sehingga menimbulkan respon atau tindakan. 

Responden dengan peningkatan skor signifikan merupakan responden yang 

tergolong pandai dikelasnya sehingga informasi yang diberikan lebih mudah 

diterima.  Responden yang memiliki skor rendah yakni responden yang selalu 

menggangu temannya ketika pendidikan kesehatan berlangsung sehingga 

anak tersebut kuang dapat memcerna informasi yang diberikan.   

Data menunjukkan reponden dapat melakukan praktik perawatan luka 

setelah diberikan intervensi demonstrasi dan perlihatkan video mengenai luka 

dan perawatannya. Praktik merupakan kemampuan yang melibatkan 

kekuatan otot dan fisik (Notoatmodjo, 2010). Pengukuran ketika praktik 

dilakukan menggunakan dua cara yakni dengan observasi secara tidak 

langsung (recall), dan tindakan yang dilakukan. Pengukuran yang paling baik 
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yakni dengan cara langsung (Notoatmodjo, 2005). Peneliti melakukan 

pengukuran dengan kuisioner, dengan melihat langsung bagaimana 

responden dapat melakukan tindakan yang harus dilakukan.  

Terjadi perubahan praktik yang signifikan setelah intervensi seluruh 

responden kelompok perlakuan memiliki sikap positif megenai perawatan 

luka. Perubahan perilaku sesorang menurut Benyamin Blom yang dipaparkan 

oleh (Notoatmodjo, 2003) dapat diketahui dari domain kognitif yang dapat 

diukur dari segi peningkatan knowledge (pengetahuan), domain afektif yang 

dapat diukur dari peningkatan attitude (sikap) serta domain psikomotor yang 

diukur dari psicomotor practice (tindakan). Penelitian ini menyampaikan 

pendidikan kesehatan yang memiliki hubungan positif dengan pengetahuan 

dan praktik (tindakan), dimana apabila pengetahuan dan praktik dapat 

dipelihara maka akan menimbulan suatu perilaku yang konsisten (Upasche et 

al, 2015); (Sauerberger, 2016). Tindakan intervensi yang diulang – ulang 

sehingga responden dapat terbiasa berada pada kondisi dalam menghadapai 

situasi tertentu menjadikan responden tersebut terbiasa dengan hal yang harus 

dilakukan. Pengetahuan yang didapat dapat mepengaruhi niat serta  

diaplikasikan melalui sebuah tindakan yang sudah diajarkan sebelumnya.  

Penelitian menggunakan metode demonstrasi yang sebelumnya 

responden diberikan Short Education Movie sehingga terjadi peningkatan 

perilaku perawatan luka yang baik. Menurut (Kisman et al, 2014) 

penggunaan metode demonstrasi dalam pembelajaran dapat menyalurkan 

pesan dan maksud kepada siswa sehingga dapat merangsang pikiran, serta 

perasaaan. Pikiran yang dirangsang melalui stimulus dari indera penglihatan 
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serta pendengaran menjadikan perasaan yang disimpan dalam memori otak 

dan menimbulkan tindakan apa yang harus dilakukan serta diyakini 

seseorang.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari (Warouw, 2018) 

tentang pengaruh pendidikan kesehatan dan demonstrasi terhadap 

pengetahuan tentang balut bidai yang menyatakan terdapat pengaruh 

pendidikan kesehatan terhdapa tingkat pengetahuan dan ketrampilan balut 

bidai. Hasil penelitian ini mendukung teori Lawrence Green (1991) dalam 

(Nursalam, 2015) yang menyebutkan bahwa pendidikan kesehatan dapat 

mempengaruhi faktor predisposisi yakni praktik dimana faktor predisposisi 

tersebut dapat mengakibatkan perubahan perilaku seseorang. Pendidikan 

berperan penting mengubah perilaku seseorang menjadi positif (Gabriela, 

2015). Kurangnya pengetahuan dapat berpengaruh pada tindakan yang akan 

dilakukan karena pengetahuan merupakan faktor pendukung terjadinya 

perilaku (Sari et al, 2012). Dimana terjadi peningkatan nilai separuh lebih 

dari responden. Pendidikan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula.   

SDN Peneket sebelumnya belum pernah ada yang menyampaikan 

materi mengenai perawatan luka, serta belum ada pihak luar yang masuk 

untuk mengenalkan materi tersebut kepada siswa, oleh karena itu hal tersebut 

mempengaruhi hasil pretest pada aspek tingkat praktik. Tahap setelah 

responden medapatkan materi, hampir seluruh kelompok perlakuan berada 

pada kategori baik. Menurut Piaget dalam (Wong, 2003) usia anak 7-11 tahun 

merupakan tahap Piaget ketiga dimana anak mampu melakukan operasi 

kognitif menggunakan penalaran logis menggantikan pemikiran institutif 
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yang dapat diterapkan pada kejadian. Pemikiran pada tahap opersional 

konkrit melibatkan tindakan secara fisik, sehingga responden dapat 

menirukan apa yang diajarkan. Hasil tersebut telah menunjukkan responden 

telah mengetahui cara menangani luka, terutama luka lecet, serta harus 

mencuci tangan terlebih dahulu sebelum merawat luka. 

Hubungan informasi dengan pengalaman terhadap pengetahuan 

sebagaimana dikemukakan oleh (Notoatmodjo, 2010) menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan yakni pengalaman. 

Perhatian responden sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi, 

tidak terdapat kekeliruan, tercipta interaksi serta komunikasi yang santai dan 

terarah. Sehingga hal tersebut yang membuat siswa menjadi senang sehingga 

mengikuti penuh proses pembelajaran. Praktik lebih berorientasi kepada 

pelaksanaan atau tingkah laku individu hasil dari informasi yang telah 

melewati domain kognitif serta afektif, sehingga pengukurannya lebih baik 

menggunakan cara langsung observasi.  

Peningkatan pengetahuan meningkat secara signifikan melalui 

program pendidikan kesehatan dapat berakhir pada tindakan yang positif. 

Sesuai dengan data pendidikan kesehatan yang diajarkan dapat meningkatkan 

domain kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), serta psikomotor (tindakan). 

Dari tabulasi data peningkatan mencapai dua kali lipat dari pretest. 

Peningkatan tersebut terjadi karena responden telah mengaalami peningkatan 

pengetahuan dan sikap mengenai perawatan luka ringan.  
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Melalui movie responden ditunjukkan pengetahuan baru yang benar, 

kemudian dikuatkan dengan demonstrasi sehingga responden dapat meyakini 

pengetahuan perawatan luka yang benar serta dapat mengoreksi keyakinan 

responden sebelumnya yang kurang tepat mengenai perawatan luka. Hal 

tersebut yang dapat menjadikan tingkat sikap mengalami peningkatan pada 

posttest. 

Kelompok kontrol tidak ada perbedaa nilai pre dan posttest karena 

leaflet yang diberikan tidak berisi informasi mengenai luka. Ada perbedaan 

perilaku kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Menurut (Kawuriansari, 

2010) menyatakan kelemahan dari media leaflet yakni media tersebut tidak 

dapat menstimulir efek suara dan efek gerak, serta mudah dilipat. Leaflet 

kurang menarik dibandingkan dengan movie. Peneliti hanya memberikan 

leaflet tanpa ada informasi mengenai luka, sehingga leaflet isinya hanya 

seperti efek dari placebo saja.  
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BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian tentang pengaruh metode pendidikan kesehatan demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie (SEM) terhadap perilaku perawatan luka 

anak usia  sekolah. 

6.1 Simpulan 

1. Pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie (SEM) berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan 

perawatan luka ringan pada anak usia sekolah.  Pendidikan dengan metode 

ini dapat memberikan informasi kesehatan sehingga pengetahuan mengenai  

perawatan luka dapat meningkat.  

2. Pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie (SEM) berpengaruh terhadap peningkatan sikap perawatan 

luka ringan pada anak usia sekolah. Namun kelompok control dan perlakuan 

juga terdapat peningkatan sikap. Informasi yang didapat dapat meningkatkan 

sikap, namun kelompok perlakuan dan control tidak ada perbedaan sikap. 

Sikap sulit dirubah dalam waktu singkat, untuk merubahnya butuh intervensi 

berulang dan waktu yang lebih lama.  

3. Pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie (SEM) berpengaruh terhadap peningkatan praktik 

perawatan luka ringan pada anak usia sekolah. Praktik membawa anak pada 

situasi yang nyata, sehingga anak dapat melihat, mendengar, dan 
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meningkatkan ketrampilan dalam melakukan pertolongan pertama luka 

ringan. 

6.2 Saran  

1. Bagi sekolah  

Pihak sekolah perlu menyediakan fasilitas UKS dengan alat bahan untuk 

perawatan luka yang lengkap (minimal antiseptik, kapas, dan obat), dan pelu 

mengadapan pelatihan perawatan luka pada siswa. Metode pendidikan 

kesehatan dengan demonstrasi dipadukan dengan media Short Education 

Movie dapat digunakan oleh guru atau pihak petugas kesehatan yang akan 

memberikan penyuluhan karena dapat meningkatkan tingkat pengetahuan, 

sikap, dan praktik anak usia sekolah.  

2. Bagi profesi keperawatan  

Perawat komunitas dapat mengagendakan supaya melakukan pelatihan 

kepada guru UKS dengan memberikan informasi perawatan luka  

menggunakan metode demonstrasi dipadukan media Short Education Movie 

sebagai alternatif dalam memberikan pendidikan kesehatan, supaya tidak 

terjadi kesalahan penanganan dan supaya tidak memperburuk keadaaan luka. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Perlu melakukan penelitian lanjutan untuk membandingkan kefektifan 

metode demonstrasi dipadukan dengan media Short Education Movie dengan 

metode serta media lain supaya didapatkan metode pendidikan kesehatan 

yang lebih baik bagi anak usia sekolah.  
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Lampiran 1 Informed Concent 

PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI RESPONDEN PENELITIAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Vinda Kuswana Murti  

Alamat:  : Desa Sumbersari 1/1, Kec.Butuh, Kab.Purworejo, Jawa 

Tengah 

Pekerjaan  : Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Nomor Kontak  : 085725850724 

e-mail : vindakuswana@gmail.com 

 vindamurti01@gmail.com 

 

Judul Penelitian :  

Pengaruh Metode Pendidikan Kesehatan Demonstrasi dipadukan dengan media 

Short Education Movie (SEM) terhadap Perilaku Perawatan Luka pada Anak Usia 

Sekolah 

 

Tujuan 

Tujuan Umum 

 Menganalisis pengaruh metode demonstrasi dipadukan dengan media Short 

Education Movie (SEM) terhadap pengetahuan, sikap, dan praktik anak usia 

sekolah  

 

Tujuan Khusus 

1. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie (SEM) perawatan luka ringan terhadap 

pengetahuan anak usia sekolah. 

2. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie (SEM) perawatan luka ringan terhadap 

sikap anak usia sekolah. 

mailto:vindakuswana@gmail.com
mailto:vindamurti01@gmail.com
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3. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan 

dengan media Short Education Movie (SEM) terhadap praktik perawatan luka 

ringan pada  anak usia sekolah.  

Perlakuan yang diterapkan pada subjek 

Penelitian ini merupakan penelitian Quasi experimental, dalam penelitian 

ini responden akan dilakukan: 

1. Jika para orang tua/wali murid menyetujui untuk ikut dalam penelitian ini 

2. Para murid diminta untuk menjawab kuesioner pengetahuan dan sikap 

mengenai perawatan luka.  

3. Murid diminta untuk mempraktekkan bagaimana cara merawat luka.  

 

Manfaat Penelitian Bagi Subjek Penelitian 

Manfaat apabila siswa-siswa bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

adalah untuk berupa upaya pendidikan kesehatan mengenai perawatan luka ringan  

sehingga dapat sebagai tambahan pengetahuan serta keahlian dalam merawat luka 

ringan.  

 

Hak untuk Undur Diri 

 Keiikutsertaan para siswa dalam penelitian ini bersifat sukarela dan para 

orang tua/wali siswa berhak untuk mengundurkan diri kapan pun, tanpa 

menimbulkan konsekuensi yang bersifat merugikan para orang tua/wali siswa 

serta siswa dan apabila dalam penelitian ini tidak bersedia dijadikan responden, 

maka peneliti akan mencari responden yang lain. 

 

Jaminan Kerahasiaan Data 

 Semua data dan informasi identitas para orang tua/wali siswa dan siswa 

akan dijaga kerahasiaannya, yaitu dengan tidak mencantumkan identitas para 

orang tua/wali siswa dan siswa secara jelas dan pada laporan penelitian nama para 

siswa dibuat kode. 
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Insentif untuk Subyek Penelitian 

 Subjek penelitian tidak mendapat insentif berupa uang / biaya trasportasi. 

Responde mendapatkan kenang-kenangan berupa gantungan kunci. 

 

Informasi Tambahan 

 Penelitian ini akan menyampaikan hasil penelitian kepada institusi 

pendidikan dimana peneliti mengambil data. 

 

Pernyataan Kesediaan 

 Apabila para orang tua/wali siswa telah memahami penjelasan dan setuju 

sebagai responden dalam penelitian ini, mohon menandatangani surat pernyataan 

bersedia berpartisipasi sebagai responden penelitian. 

 

 

Surabaya,      Desember 2018 

Hormat saya, 

 

 

 

Vinda Kuswana Murti  

NIM.131711123068 
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Lampiran 2 Lembar Kesediaan Menjadi Responden 

 

SURAT PERNYATAAN 

BERSEDIA MENJADI RESPONDEN PENELITIAN 

(INFORMED CONCENT) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, mengijinkan anak saya 

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA*) menjadi peserta/responden penelitian yang 

dilakukan oleh Vinda Kuswana Murti, mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan 

Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya yang berjudul: 

“Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Demonstrasi dipadukan dengan media 

Short Education Movie (SEM) terhadap Perilaku Perawatan Luka pada Anak Usia 

Sekolah” 

Nama Ortu/Wali  : ……………………………………………………………. 

Umur   : ………… tahun 

Alamat : 

……………………….………..……………………………

…………..No. Tlp / Hp: ………….………………………. 

Nama Siswa           : …………………………………………………………… 

Umur            : ………… tahun 

Alamat  : 

……………………….………..……………………………

……………………………………………………………… 

Kode **) :  

Sebagai Ortu/Wali responden dari penelitian tersebut. Persetujuan ini saya 

buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun. Demikian pernyataan ini saya 

buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

*)   coret yang tidak perlu 

**) diisi oleh peneliti 

 

Kebumen,      Desember 2018 

               Saksi          Responden 

 

 

    

(…………………………..........)                    (.........................................) 
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Lampiran  3 Data Demografi 

Data Demografi  

Petunjuk pengisian: isilah pertanyaan di bawah ini dengan menuliskan jawaban 

dan memberikan tanda centang (√) pada kotak jawaban yang telah disediakan.  

Identitas Responden  

1. Umur   :       tahun  

2. Jenis Kelamin  : L / P 

3. Tempat tinggal   :           Tinggal bersama orang tua  

  Tinggal bersama orang lain  

4. Riwayat pendidikan ayah 

SD:   SMP:  SMA:  Perguruan Tinggi: 

5. Pekerjaan ayah 

Petani:    Wiraswasta:   PNS: 

6. Riwayat pendidikan ibu  

SD:   SMP:  SMA:  Perguruan Tinggi: 

7. Pekerjaan ibu  

Ibu Rumah Tangga:  Wiraswasta:    PNS:  
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Lampiran  4a Kuisioner Pengetahuan  

Kuesioner Pengetahuan   

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pada lembar pertanyaan dibawah, jawaban diisi pada bagian kolom yang tersedia 

dibagian kanan pertanyaan dengan mengisi centang/check list (√).   

Kunci Jawaban: 

1. Pertanyaan dengan jawaban benar no: 1,2,5,7,8,10,11,12, dan 14 

2. Pertanyaan dengan jawaban salah no: 3,4,6,9,13,15,16, dan 17 

No Pertanyaan Benar Salah 

1 Luka adalah kerusakan pada kulit    

2 Luka ada yang di dalam kulit (tidak terlihat) dan ada 

yang pada kulitnya 

  

3 Lebam pada kulit bukan termasuk luka   

4 Kulit yang tersiram air panas bukan luka bakar   

5 Luka yang dibiarkan akan terasa nyeri   

6 Luka akan sembuh sendiri tanpa butuh perawatan   

7 Sebelum merawat luka terbuka harus mencuci tangan    

8 Luka berdarah harus dicuci dengan air bersih lalu diberi 

antiseptik 

  

9 Plester luka dapat digunakan langsung untuk menutup 

luka  

  

10 Luka bakar disiram dengan air bersih mengalir    

11 Bila pada luka bakar ada gelembung /lepuhan/bulla 

berisi cairan tidak boleh dpecah  

  

12 Mencuci tangan perlu menggunakan air mengalir    

13 Mencuci tangan cukup menggunakan air    

14 Luka contohnya memar   

15 Luka berdarah ditutup dengan kapas atau tisu   

16 Pasta gigi (odol) dioleskan pada luka bakar   

17 Luka yang bernanah tidak berbahaya   
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Lampiran  4b Kuisioner Sikap  

Kuesioner Sikap  

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Pada lembar pertanyaan dibawah, jawaban diisi pada bagian kolom yang tersedia 

dibagian kanan pertanyaan dengan mengisi centang/check list (√).  

Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS : Sangat Tidak Setuju 

No Pernyataan 
Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

Skor   

1 Saya senang belajar merawat luka 

karena dapat merawat luka saya sendiri 

dan teman  

     

2 Saya tidak perlu mencuci tangan setelah 

membersihkan luka  

     

3 Saya perlu mengompres luka memar 

saya 

     

4 Menurut saya langsung menempeli luka 

dengan hansaplas sudah cukup 

menyembuhkan luka  

     

5 Saya akan tetap mengolesi luka bakar 

dengan pasta gigi  

     

6 Saya harus mengaliri luka bakar saya 

dengan air supaya tidak terasa panas 

     

7 Mempelajari jenis luka membuat saya 

bingung  

     

8 Luka lecet tidak perlu saya rawat karena 

akan sembuh sendiri  

     

9 Mencuci tangan menggunakan sabun itu 

tidak perlu karena terlalu lama  

     

10 Saya suka memecah gelembung pada 

luka bakar saya  

     

11 Merawat luka sangat perlu agar cepat 

sembuh  

     

12 Saya takut luka saya menjadi infeksi 

apabila tidak dirawat 

     

13 Menurut saya manfaat merawat luka  

sangat baik  

     

14 Anak sekolah perlu tahu jenis luka 

ringan dan cara merawatnya 
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Lampiran 4c Lembar Observasi  

Observasi Lembar Praktik 

No Tindakan Dilakukan Tidak 

Dilakukan 

1 Langkah cuci tangan : 

a. Membasahi tangan dengan air  

b. Mengambil sabun  

c. Menggosok kedua telapak tangan  

d. Menaruh telapak tangan di atas puggung lalu 

menggosok punggung tangan. Melakukan 

pada kedua telapak tangan  

e. Menyilangkan jari-jari lalu digosokkan  

f. Kedua tangan menggenggam dan menggosok-

gosok ujung jari 

g. Menggosok pangkal sampai ujung ibu jari 

tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian 

melakukan sebaliknya.  

h. Ujung-ujung jari tangan kanan digosokkan 

pada telapak tangan kiri, kemudian melakukan 

sebaliknya 

i. Membilas tangan dengan air mengalir sampai 

bersih 

  

2 Perawatan luka lecet/robek : 

a. Mencuci tangan 

b. Membersihkan luka dengan antiseptik 

c. Mencuci tangan 

  

3 Penanganan luka bakar ringan: 

a. Menyiram luka dengan air bersih mengalir 

selama 3-10 menit  

b. Tidak mengolesi luka dengan pasta gigi, 

minyak, margarin 

c. Tidak memecahkan bulla/gelembung/lepuhan 

apabila ada 

d. Mengolesi luka bakar dengan salep luka bakar 

apabila terasa sakit sekali 

  

4 Penanganan luka memar: 

a. Membebaskan area yang memar 

b. Mengompres dengan air dingin selama 10-15 

menit  

c. Meninggikan daerah yang memar  
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Kasus :  

1. Susi akan merawat luka temannya akibat jatuh dari sepeda. Sebelum merawat 

luka terbuka kamu harus cuci tangan. Praktikkan cara mencuci tanga!  

2. Ani membantu ibunya memasak di dapur, tiba-tiba minyak panas yang 

digunakan untuk menggoreng tumpah dan mengenai tangan Ani. Apa yang 

harus Ani lakukan?, praktikkan cara merawat luka tersebut! 

3. Toni bermain sepak bola di lapangan, tiba-tiba dia terjatuh dan kakinya luka 

tergores dan mengeluarkan titik-titik darah. Praktikkan cara merawat luka! 

4. Budi bercanda di kelas dengan teman-temannya, tiba-tiba Budi terpeleset dan 

kakinya membentur meja dan muncul warna kebiruan di kakinya yang 

terbentur. Apa yang harus budi lalukan?, praktiikan cara merawat luka 

tersebut! 
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Lampiran  5a Satuan Acara Kegiatan Pertemuan ke-1 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

Topik  : pre-test kelompok control dan perlakuan 

Sasaran : siswa berumur 9-11 tahun 

Waktu   : 100 menit  

Hari/tanggal : Senin, 3 Desember 2018 

Tempat  : SDN Sidorejo dan SDN Peneket 

I. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Memberikan pengarahan penelitian dan melakukan pre-test.   

2. Tujuan Khusus  

Siswa memahami pengarahan dan mengikuti pre-test.  

II. Materi  

Terlampir  

III. Metode  

Diskusi, dan demonstrasi 

IV. Alat dan Media 

1. Luka buatan dari lilin 

2. Set peralatan luka & handsaitaiser  

3. Leaflet  

V. Kegiatan  

No  Tahap & 

Waktu 

Kegiatan Fasilitator  Kegiatan Peserta  

1 Pendahuluan  

5 menit 

Pembukaan  

1. Mengucapkan salam  

2. Memperkenalkan diri  

3. Menjelaskan tujuan  

4. Kontrak waktu 

 

 

1. Menjawab salam  

2. Memperkenalkan diri  

3. Menyetujui kontrak 

waktu  

2 Kegiatan inti 

90 menit 

1. Melakukan pre-test kuisioner 

pengetahuan dan sikap  

2. Melakukan pre-test 

menggunakan teknik OSCE  

 

1. Menjawab kuisioner 

pengetahuan dan sikap 

2. Melakukan OSCE 

tindakan perawatan luka 

ringan 

 

3 Penutup  

5 menit 

1. Menjelaskan mekasnisme 

pendidikan kesehatan yang 

akan pada pertemuan ke dua 

2. Kontrak waktu untuk 

pertemuan kedua  

3. Pemberian leaflet untuk 

kelompok kontrol 

4. Salam penutup 

1. Bertanya apabila ada 

yang tidak mengerti  

2. Menyetujui kontrak  

3. Menerima leaflet untuk 

kelompok kontrol 

4. Menjawab salam 
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VI. Evaluasi  

1. Evaluasi Struktur  

a. Sasaran hadir di ruangan sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Peralatan yang dibutuhkan tersedia  

2. Evaluasi Proses  

a. Sasaran mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir  

b. Kegiatan berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan  

c. Peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan  

3. Evaluasi Hasil  

a. Memahami materi mengenai perawatan luka 

b. Mampu melakukan praktik perawatan luka  

Lampiran  5b Satuan Acara Kegiatan Pertemuan ke-2 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

Topik  : Perawatan luka ringan 

Sasaran : siswa berumur 9-11 tahun 

Waktu   : 100 menit  

Hari/tanggal : Rabu, 4 Desember 2018 

Tempat  : SDN Peneket 

 

I. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Setelah pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan media Short 

Education Movie  mengenai perawatan luka hasil belajar, sikap, dan 

praktik  mengalami peningkatan  

2. Tujuan Khusus  

Siswa memahami materi dan mampu melakukan perawatan luka memar, 

robek, dan luka bakar.  

II. Materi  

Terlampir  

III. Metode  

Diskusi, dan demonstrasi  

IV. Alat dan Media 

1. Short Education Movie (SEM) mengenai perawatan luka ringan 

2. Laptop  

3. LCD  
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4. Luka tiruan dari lilin 

5. Set peralatan luka  & Handsanitaiser 

V. Kegiatan  

No  Tahap & Waktu Kegiatan Fasilitator  Kegiatan Peserta  

1 Pendahuluan  

5 menit 

1. Mengucapkan salam 

2. Menjelaskan kontrak waktu  

3. Memperkenalkan diri  

 

1. Menjawab salam  

2. Menyetujui 

kontrak waktu  

3. Menjawab dan 

memfokuskan diri 

pada peneliti  

 

2 Kegiatan inti 

90 menit  

1. Menjelaskan aturan metode 

pendidikan SEM dan 

demonstrasi  

2. Memperlihatkan video 

mengenai perawatan luka 

ringan  

3. Membagi siswa menjadi 5 

kelompok, 1 kelompok terdiri 

dari 4 orang  

4. Menyerahkan siswa ke 

fasilitator  

5. Mempersilahkan siswa 

melakukan demonstrasi  

 

1. Bertanya apabila 

ada yang belum 

jelas  

2. Memperhatikan 

video yang diputar  

3. Bertanya apabila 

ada yang tidak 

dimengerti  

4. Kooperatif dan 

tidak gaduh saat 

pembagian  

5. Berperan aktif 

dalam demonstrasi  

 

3 Penutup  1. Menanyakan kembali materi 

yang telah disampaikan  

2. Salam penutup 

1. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan peneliti  

2. Menjawab salam  

 

VI. Evaluasi  

1. Evaluasi Struktur  

a. Sasaran hadir di ruangan sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Peralatan yang dibutuhkan tersedia  

2. Evaluasi Proses  

a. Sasaran mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan dari awal sampai 

akhir  

b. Kegiatan berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan  

c. Peserta diskusi berpartisipasi aktif dalam kegiatan  

3. Evaluasi Hasil  

a. Memahami materi mengenai perawatan luka 

b. Mampu melakukan praktik perawatan luka  
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Lampiran  5c Satuan Acara Kegiatan Pertemuan ke-3 

 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

Topik  : Perawatan luka ringan 

Sasaran : siswa berumur 9-11 tahun 

Waktu   : 100 menit  

Hari/tanggal : Rabu, 6 Desember 2018 

Tempat  : SDN Peneket 

 

I. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Setelah pendidikan kesehatan metode demonstrasi dipadukan media Short 

Education Movie  mengenai perawatan luka hasil belajar, sikap, dan 

praktik  mengalami peningkatan  

2. Tujuan Khusus  

Siswa memahami materi dan mampu melakukan perawatan luka memar, 

robek, dan luka bakar.  

II. Materi  

Terlampir  

III. Metode  

Diskusi, dan demonstrasi  

IV. Alat dan Media 

1.  Short Education Movie (SEM) mengenai perawatan luka ringan 

2. Laptop  

3. LCD  

4. Luka tiruan dari lilin 

5. Set peralatan luka  & Handsanitiser 

V. Kegiatan  

No  Tahap & Waktu Kegiatan Fasilitator  Kegiatan Peserta  

1 Pendahuluan  

5 menit 

1. Mengucapkan salam 

2. Menjelaskan kontrak waktu  

3. Memperkenalkan diri  

 

1. Menjawab salam  

2. Menyetujui 

kontrak waktu  

3. Menjawab dan 

memfokuskan diri 

pada peneliti  

 

2 Kegiatan inti 

90 menit  

1. Menjelaskan aturan metode 

pendidikan SEM dan 

demonstrasi  

2. Memperlihatkan video 

1. Bertanya apabila 

ada yang belum 

jelas  

2. Memperhatikan 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

113 

SKRIPSI                          PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 

 

No  Tahap & Waktu Kegiatan Fasilitator  Kegiatan Peserta  

mengenai perawatan luka 

ringan  

3. Membagi siswa menjadi 5 

kelompok, 1 kelompok terdiri 

dari 4 orang  

4. Menyerahkan siswa ke 

fasilitator  

5. Mempersilahkan siswa 

melakukan demonstrasi  

 

video yang diputar  

3. Bertanya apabila 

ada yang tidak 

dimengerti  

4. Kooperatif dan 

tidak gaduh saat 

pembagian  

5. Berperan aktif 

dalam demonstrasi  

 

3 Penutup  1. Menanyakan kembali materi 

yang telah disampaikan  

2. Salam penutup 

1. Menjawab 

pertanyaan yang 

diberikan peneliti  

2. Menjawab salam  

 

VI. Evaluasi  

1. Evaluasi Struktur  

a. Sasaran hadir di ruangan sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Peralatan yang dibutuhkan tersedia  

2. Evaluasi Proses  

a. Sasaran mengikuti kegiatan pendidikan kesehatan dari awal sampai 

akhir  

b. Kegiatan berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan  

c. Peserta diskusi berpartisipasi aktif dalam kegiatan  

3. Evaluasi Hasil  

a. Memahami materi mengenai perawatan luka 

b. Mampu melakukan praktik perawatan luka  

 

Lampiran  5d Satuan Acara Kegiatan Pertemuan ke-4 

SATUAN ACARA KEGIATAN (SAK) 

Topik  : post-test kelompok control dan perlakuan 

Sasaran : siswa berumur 9-11 tahun 

Waktu   : 100 menit  

Hari/tanggal : Jumat, 8 Desember 2018  

Tempat  : SDN Sidorejo dan Peneket 

I. Tujuan  

1. Tujuan Umum  
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Setelah pendidikan kesehatan metode simulai melalui media Short 

Education Movie  mengenai perawatan luka hasil belajar, sikap, dan 

praktik  mengalami peningkatan  

2. Tujuan Khusus  

Siswa memahami materi dan mampu melakukan perawatan luka memar, 

robek, dan luka bakar.  

II. Materi  

Terlampir  

III. Metode  

Diskusi, dan demonstrasi 

IV. Alat dan Media 

1. Luka tiruan dari lilin 

2. Set peralatan luka  & hansanitiser 

V. Kegiatan  

No  Tahap & 

Waktu 

Kegiatan Fasilitator  Kegiatan Peserta  

1 Pendahuluan  

5 menit 

1. Mengucapkan salam  

2. Memperkenalkan diri  

3. Menjelaskan tujuan  

4. Kontrak waktu 

 

1. Menjawab salam  

2. Memperkenalkan diri  

3. Menyetujui kontrak 

waktu  

2 Kegiatan inti 

90 menit 

1. Melakukan post-test kuisioner 

pengetahuan dan sikap  

2. Melakukan pre-test 

menggunakan teknik OSCE  

 

1. Menjawab kuisioner 

pengetahuan dan sikap 

2. Melakukan OSCE 

tindakan perawatan luka 

ringan 

 

3 Penutup  

5 menit 

1. Menanyakan kembali materi 

yang telah diberikan  

2. Mengevaluasi semua kegiatan 

dari pertemuan pertama 

sampai terakgir  

3. Salam penutup 

1. Menjawab semua 

pertanyaan  

2. Bertanya apabila ada 

yang tidak mengerti  

3. Menjawab salam 

 

VI. Evaluasi  

1. Evaluasi Struktur  

a. Sasaran hadir di ruangan sesuai dengan kontrak sebelumnya 

b. Peralatan yang dibutuhkan tersedia  

2. Evaluasi Proses  

a. Sasaran mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir  

b. Kegiatan berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan  

c. Peserta berpartisipasi aktif dalam kegiatan  

3. Evaluasi Hasil  

a. Memahami materi mengenai perawatan luka 

b. Mampu melakukan praktik perawatan luka  
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Materi Tentang Cuci Tangan 6 Langkah  

 

1. Prinsip dari 6 langkah cuci tangan antara lain : 

1) Dilakukan dengan menggosokkan tangan menggunakan cairan antiseptik 

(handrub) atau dengan air mengalir dan sabun antiseptik (handwash). Rumah 

sakit akan menyediakan kedua ini di sekitar ruangan pelayanan pasien secara 

merata. 

2) Handrub dilakukan selama 20-30 detik sedangkan handwash 40-60 detik. 

3) Lima kali melakukan handrub sebaiknya diselingi 1 kali handwash 

2. Enam langkah cuci tangan yang benar menurut WHO yaitu : 

1) Tuang cairan handrub pada telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua 

telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. 

 

2) Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian 

 

3) Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih 

 

4) Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-P6RPFYxxC0s/VwnZ5fHJwMI/AAAAAAAAAKM/0LZBhB0mSYYDxA1r9nSecuPT0n8D8N7qg/s1600/langkah-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-kPJC-hBJQGA/VwnaTfjotOI/AAAAAAAAAKQ/aJJHegEjKE4TbPrkcmoVlG1VI9sYEpGhg/s1600/langkah2.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-6CBlFQgqSlw/VwnaoQ017jI/AAAAAAAAAKY/9_brZlwjUuEDYm2riIAewyb4mCNQ765kQ/s1600/langkah-3.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-B_R6rj7g_eI/Vwna6wBBKiI/AAAAAAAAAKg/7WGL1kIUlTUp7aqb9B62f0YwrPwtKAEwA/s1600/langkah-4.jpg
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5) Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian 

 

6) Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan 

 

 

Materi Mengenai Perawatan Luka   

1. Pengertian Luka  

Luka adalah rusaknya kontinuitas normal jaringan baik dari segi struktural 

maupun fisiologis (Wong, 2003) 

2. Proses Penyembuhan Luka  (Morison, 2004) dibagi menjadi 4 fase utama, yaitu: 

1) Respon inflamasi akut terhadap cedera (0-3 hari), mencakup homeostasis, 

pelepasan histamin, dan mediator lain dari sel-sel yang rusak, dan migrasi sel 

darah putih (leukosit polimorfonuklear dan magrofag) ke tempat yang rusak 

tersebut.   

2) Fase destruktif (1-6 hari), pembersihan jaringan yang mati dan yang 

mengalami devitalisasi oleh leukosit polimorfonukjlear dan magrofag.  

3) Fase proliferatif (3-24 hari), yaitu pada saat pembuluh darah baru yang 

diperkuat oleh jaringan ikat, menginfiltrasi luka. 

4) Fase maturasi (24-365 hari), mencakup re-epitalisasi, kontraksi luka dan 

reorganisasi jaringan ikat.  

3. Tujuan dari perawatan luka yaitu (Crisp, 2012) 

1) Menjaga luka dari trauma yang parah  

2) Mencegah timbulnya infeksi  

3) Meningkatkan rasa nyaman.  

4. Macam-macam luka  

https://3.bp.blogspot.com/-SxoubIkFeFs/VwnbMDldu-I/AAAAAAAAAKo/qZTo_AWErFozVPzV-udXNKXDJdetZIfnA/s1600/langkah-5.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-yTjcujfC-sw/VwnbgxpRuLI/AAAAAAAAAKw/huOcAL1MVmw5a9spA9tfMnjD2yHcJHoXw/s1600/langkah-6.jpg
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1) Luka terbuka:  

g. Luka robek yang memiliki tepi luka tidak teratur  

h. Luka tusuk yang mengakibatkan banyak jaringan dibagian dalam rusak  

i. Luka penetrasi, contohnya yaitu terkena peluru ke dalam kulit  

j. Luka lecet 

k. Luka iris  

l. Luka terpoutus atau luka amputasi 

2) Luka tertutup: 

c. Memar  

d. Terkilir  

3) Luka yang tidak ditangani dapat menyebabkan (Ditjen PP & Depkes RI, 2005): 

1) Penyembuhan tidak optimal serta waktu sembuhnya lebih lam dari yang 

seharusnya 

2) Rentan terhadap masuknya mikroorganisme, sehingga dapat infeksi. Kuman 

yang berbahaya dan dapat menginfeksi luka adalah clostridium tetani yang 

dapat menyebabkan penyakit tetanus. 

3) Kualitas skar yang tidak baik, menghambat penyembuhan luka  

4) Penanganan luka  

1) Luka Robek/Lecet  

a. Alat dan bahan: 

(1) Cairan antiseptik  

(2) Kapas / kassa  

(3) Bengkok/plastic keresek   

b. Cara merawat  

Menurut Potter dan Perry’s dalam (Crisp, 2012) serta British Red 

Cross (2005) penangan luka trauma lecet, iris/sobek, serta robek dapat 

dilakukan dengan cara: 

(1) Menjelaskan prosedur kepada klien  

(2) Menjaga privasi korban  

(3) Melakukan cuci tangan  

(4) Mengatur posisi supaya luka terlihat jelas  

(5) Membersihkan luka dengan air mengalir  
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(6) Memberikan antiseptik  

(7) Mencuci tangan setelah tindakan  

2) Luka Bakar  

a. Alat dan bahan: 

(1) Salep khusus luka bakar  

(2) Air bersih  

b. Cara perawatan:  

Menurut (Farida,2009) dan  (Harnowo, 2013) penanganan luka 

dilakukan dengan: 

1. Memindahkan korban dari sumber luka bakar 

2. Melepaskan semua perhiasan dan pakaian yang menempel pada tubuh 

korban, untuk mengantisipasi bila ada pembengkakan  

3. Tidak memecahkan gelembung luka 

4. Menyiram dengan air dingin (bukan air es) selama 3-10 menit supaya 

mengurangi rasa sakit, atau dapat dilakukan dengan merendam bagian 

kaki ke dalam baskom / ember berisi air.  

5. Apabila lepuhan pecah maka dapat dibersihkan dengan air mengalir 

kemudain menutup dengan kasa steril  

6. Tidak mengoleskan bahan-bahan yang dipercaya dapat menngurangi 

luka bakar seperti pasta gigi, bedak, kecap, dan benda lainnya.  

7. Membawa korban ke tempat pertolongan medis 

3) Luka Memar  

a. Alat dan bahan: 

(1) Air es/es batu  

(2) Handuk  

(3) Baskom  

b. Cara merawat:  

Penanganan luka memar dapat dilakukan dengan cara (Harnowo, 2013): 

1. Mengompres dengan air dingin atau air es, supaya mengurangi 

perdarahan serta pembengkakan  
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2. Bila terjadi pada tangan atau kaki maka posisikan luka lebih tinggi 

dari jantung  

3. Apabila memar semakin parah, segera bawa ke pertolongan medis  

Lampiran  6a SOP Perawatan luka Lecet/Robek  

A. Pengertian  

Melakukan tindakan perawatan terhadap luka lecet/gores 

B. Tujuan  

1. Mencegah infeksi pada luka  

2. Mempercepat penyembuhan pada luka  

C. Peralatan  

1. Cairan antiseptik 

2. Kapas / kassa 

3. Bengkok/plasti kresek  

D. Prosedur Pelaksanaan 

1. Tahap Pra Interaksi  

a. Melakukan verifikasi program pengobatan klien  

b. Mencuci tangan  

c. Menempatkan alat di dekat pasien dengan benar  

2. Tahap Orientasi  

a. Memberikan salam sebagai pendekatan terapiutik  

b. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien/keluarga  

c. Menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan  

3. Tahap Kerja  

a. Mengatur posisi supaya luka terlihat jelas  

b. Memberikan cairan antiseptik  

c. Merapikan korban 

4. Tahap Terminasi  

a. Mengevaluasi hasil tindakan  

b. Berpamitan pada pasien  

c. Membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula  

d. Mencuci tangan  
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Lampiran  6b SOP Perawatan luka Bakar 

A. Pengertian  

Melakukan tindakan perawatan terhadap luka bakar  

B. Tujuan  

1. Mencegah infeksi pada luka  

2. Mempercepat penyembuhan pada luka  

C. Peralatan  

1. Sarung tangan  

2. Obat luka bakar sesuai kebutuhan  

D. Prosedur Pelaksanaan 

1. Tahap Pra Interaksi  

a. Melakukan verifikasi program pengobatan klien  

b. Mencuci tangan  

c. Menempatkan alat di dekat pasien dengan benar  

2. Tahap Orientasi  

a. Memberikan salam sebagai pendekatan terapiutik  

b. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien/keluarga  

c. Menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan  

3. Tahap Kerja  

a. Mengaliri daerah yang terkena panas menggunakan air mengalir 

b. Mengatur posisi pasien sehingga luka dapat terlihat jelas  

c. Tidak memecahkan bulla/gelembung/lepuhan 

d. Mengoleskan obat luka bakar  

e. Merapikan pasien  

4. Tahap Terminasi  

a. Mengevaluasi hasil tindakan  

b. Berpamitan dengan korban 

c. Membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula  

d. Mencuci tangan  
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Lampiran  6c SOP Perawatan luka Memar  

A. Pengertian  

Melakukan tindakan perawatan terhadap memar  

B. Tujuan  

1. Mempercepat penyembuhan pada luka  

C. Peralatan  

1. Air es/es batu  

2. Handuk  

3. Baskom  

D. Prosedur Pelaksanaan 

1. Tahap Pra Interaksi  

a. Melakukan verifikasi program pengobatan klien  

b. Mencuci tangan  

c. Menempatkan alat di dekat pasien dengan benar  

2. Tahap Orientasi  

a. Memberikan salam sebagai pendekatan terapiutik  

b. Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan pada klien/keluarga  

c. Menanyakan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan  

3. Tahap Kerja  

a. Mengompres dengan air dingin atau air es, supaya mengurangi 

perdarahan serta pembengkakan  

b. Bila terjadi pada tangan atau kaki maka posisikan luka lebih tinggi 

dari jantung  

c. Apabila memar semakin parah, segera bawa ke pertolongan medis  

e. Tahap Terminasi  

a. Mengevaluasi hasil tindakan  

b. Berpamitan dengan korban 

c. Membereskan dan kembalikan alat ke tempat semula  

d. Mencuci tangan  
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Lampiran 7 Permohonan penggunaan instrument  
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Lampiran 8 Etik Penelitian  

 

 

  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

125 

SKRIPSI                          PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 

 

 Lampiran 9 Leaflet 
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Lampiran 10a Surat Keterangan Penelitian SDN Peneket  
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Lampiran 10b Surat Keterangan Penelitian SDN Sidorejo  
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Lampiran 11 Hasil Uji Statistik 

1. Tingkat pengetahuan 

a. Uji Wilcoxon  

Kelompok Perlakuan 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_pengetahuan_perlakuan - 

pre_pengetahuan_perlakuan 

Negatif Ranks 2a 3.00 6.00 

Positive Ranks 17b 10.82 184.00 

Ties 1c   

Total 20   

a. post_pengetahuan_perlakuan < pre_pengetahuan_perlakuan 

b. post_pengetahuan_perlakuan > pre_pengetahuan_perlakuan 

c. post_pengetahuan_perlakuan = pre_pengetahuan_perlakuan 

 

Test Statistiks
a
 

 

post_pengetahuan

_perlakuan - 

pre_pengetahuan_

perlakuan 

Z -3.596b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negatif ranks. 

 

Keompok Kontrol 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_pengetahuan_kontrol - 

pre_pengetahuan_kontrol 

Negatif Ranks 4a 11.38 45.50 

Positive Ranks 12b 7.54 90.50 

Ties 4c   

Total 20   

a. post_pengetahuan_kontrol < pre_pengetahuan_kontrol 

b. post_pengetahuan_kontrol > pre_pengetahuan_kontrol 

c. post_pengetahuan_kontrol = pre_pengetahuan_kontrol 

 

 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

128  

SKRIPSI                           PENGARUH METODE PENDIDIKAN …         VINDA KUSWANA M 
 

 

Test Statistiks
a
 

 

post_pengetahuan

_kontrol - 

pre_pengetahuan_

kontrol 

Z -1.182b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .237 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negatif ranks. 

 

b. Uji Mann Whitney 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

delta_pengetahuan 1.00 20 26.03 520.50 

2.00 20 14.98 299.50 

Total 40   

 

Test Statistiks
a
 

 

delta_pengetahua

n 

Mann-Whitney U 89.500 

Wilcoxon W 299.500 

Z -3.021 

Asymp. Sig. (2-tailed) .003 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .002b 

a. Grouping Variabel: kelompok 

b. Not corrected for ties. 
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2. Tingkat Sikap  

a. Uji Wilcoxon  

Kelompok Perlakuan 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_sikap_perlakuan - 

pre_sikap_perlakuan 

Negatif Ranks 4a 3.88 15.50 

Positive Ranks 15b 11.63 174.50 

Ties 1c   

Total 20   

a. post_sikap_perlakuan < pre_sikap_perlakuan 

b. post_sikap_perlakuan > pre_sikap_perlakuan 

c. post_sikap_perlakuan = pre_sikap_perlakuan 

 

Test Statistiks
a
 

 

post_sikap_perlak

uan - 

pre_sikap_perlaku

an 

Z -3.206b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negatif ranks. 

 

Kelompok Kontrol 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_sikap_kontrol - 

pre_sikap_kontrol 

Negatif Ranks 13a 8.65 112.50 

Positive Ranks 3b 7.83 23.50 

Ties 4c   

Total 20   

a. post_sikap_kontrol < pre_sikap_kontrol 

b. post_sikap_kontrol > pre_sikap_kontrol 

c. post_sikap_kontrol = pre_sikap_kontrol 
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Test Statistiks
a
 

 

post_sikap_kontro

l - 

pre_sikap_kontrol 

Z -2.313b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .021 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

b. Uji Mann Whitney 

Ranks 

 kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

delta_sikap 1.00 20 27.65 553.00 

2.00 20 13.35 267.00 

Total 40   

 

Test Statistiks
a
 

 delta_sikap 

Mann-Whitney U 57.000 

Wilcoxon W 267.000 

Z -3.884 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

a. Grouping Variabel: kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

3. Tingkat Praktik 

a. Uji Wilcoxon  

Kelompok Perlakuan 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_praktik_perlakuan - 

pre_praktik_perlakuan 

Negatif Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 20b 10.50 210.00 

Ties 0c   

Total 20   

a. post_praktik_perlakuan < pre_praktik_perlakuan 

b. post_praktik_perlakuan > pre_praktik_perlakuan 

c. post_praktik_perlakuan = pre_praktik_perlakuan 

Test Statistiks
a
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post_praktik_perl

akuan - 

pre_praktik_perla

kuan 

Z -3.929b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negatif ranks. 

 

Kelompok Kontrol 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

post_praktik_kontrol - 

pre_praktik_kontrol 

Negatif Ranks 2a 1.50 3.00 

Positive Ranks 0b .00 .00 

Ties 18c   

Total 20   

a. post_praktik_kontrol < pre_praktik_kontrol 

b. post_praktik_kontrol > pre_praktik_kontrol 

c. post_praktik_kontrol = pre_praktik_kontrol 

  

Test Statistiks
a
 

 

post_praktik_kont

rol - 

pre_praktik_kontr

ol 

Z -1.342b 

Asymp. Sig. (2-tailed) .180 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

b. Uji Mann Whitney 

Ranks 

 Kelompok N Mean Rank Sum of Ranks 

delta_praktik 1.00 20 30.50 610.00 

2.00 20 10.50 210.00 

Total 40   
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Test Statistiks
a
 

 delta_praktik 

Mann-Whitney U .000 

Wilcoxon W 210.000 

Z -5.791 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000b 

a. Grouping Variabel: kelompok 

b. Not corrected for ties. 

 

Lampiran 12 Uji Homogenitas pretest kelompok perlakuan dan control 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

pengetahuan_pre Based on Mean 6.993 1 38 .012 

Based on Median 3.885 1 38 .056 

Based on Median and with 

adjusted df 

3.885 1 29.736 .058 

Based on trimmed mean 7.054 1 38 .011 

 

ANOVA 

pengetahuan_pre   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .100 1 .100 .025 .875 

Within Groups 151.800 38 3.995   

Total 151.900 39    

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

sikap_pre Based on Mean 3.288 1 38 .078 

Based on Median 2.989 1 38 .092 

Based on Median and with 

adjusted df 

2.989 1 36.177 .092 

Based on trimmed mean 3.216 1 38 .081 
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ANOVA 

sikap_pre   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 27.225 1 27.225 2.663 .111 

Within Groups 388.550 38 10.225   

Total 415.775 39    

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

prektik_pre Based on Mean .188 1 38 .667 

Based on Median .362 1 38 .551 

Based on Median and with 

adjusted df 

.362 1 36.113 .551 

Based on trimmed mean .281 1 38 .599 

 

 

ANOVA 

prektik_pre   

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 84.100 1 84.100 32.811 .000 

Within Groups 97.400 38 2.563   

Total 181.500 39    
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