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Jangan ragu untuk berbuat kebaikan. Sedikit kebaikan untuk orang lain pasti akan 

berbalas. Jika tidak dibalas sekarang maka akan dibalas nanti setelah kehidupan.  

 

(Intan Rulinita Sari) 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH METODE BERNYANYI TERHADAP KEMANDIRIAN 

DALAM PERSONAL HYGIENE PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH 

 

Penelitian Quasy Eksperimental 

 

Oleh: Intan Rulinita Sari 

 

Kemandirian dalam personal hygiene penting untuk melatih anak supaya 

anak dapat lebih bertanggung jawab dan tidak bergantung pada orang lain. 

Kemandirian anak dalam personal hygiene saat ini masih kurang. Tujuan penelitian 

ini adalah menganalisis pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian dalam 

personal hygiene anak usia pra sekolah.  

Desain penelitian ini adalah Quasy Eksperimental. Populasi sejumlah 38. 

Sampel yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah anak berusia 6 tahun dan 

orang tua dari anak berusia 6 tahun di TK Dharma Wanita 03 Socah yang dipilih 

secara purposive sampling. Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu metode 

bernyanyi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu, kemandirian dalam 

personal hygiene. Data  dikumpulkan menggunakan lembar observasi kemudian 

dianalisis menggunakan uji Wilcoxon Signed rank test dengan derajat kemaknaan 

sig α = 0,05 dan uji Mann whitney U test dengan derajat kemaknaan sig α = 0,05 

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan perilaku kemandirian 

dalam personal hygiene sebelum dan setelah dilakukan intervensi metode 

bernyanyi pada kelompok perlakuan (p = 0,001) dan ada perbedaan perilaku 

kemandirian dalam personal hygiene antara kelompok kontrol dan perlakuan 

setelah dilakukan metode bernyanyi (p = 0,001)  

Metode bernyanyi secara signifikan berpengaruh terhadap kemandirian 

dalam personal hygiene pada anak usia pra sekolah 

 

Kata Kunci: kemandirian, personal hygiene, bernyanyi, anak pra sekolah 
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ABSTRACT 

 

THE INFLUENCE OF SINGING METHOD ON SELF PERSONAL 

HYGIENE ON  PRESCHOOL CHILDREN 

 

Quasy Experimental 

 

By: Intan Rulinita Sari 

 

Self personal hygiene was very important to improved children’s 

responsibility and independence. Nowday, children were lack of independency. 

This study aimed to analyze the influence of singing method in preschool children’s 

self personal hygiene. 

Design of this study was Quasy Experimental. The population were 38 

respondents. Samples included in this study is 6 years old children and their parents 

in TK Dharma Wanita 03 Socah that choosen by purposive sampling. Independent 

variabel in this study was singing method. Dependent variable in this study was self 

personal hygiene. Data were collected by using obsevational sheet and analyzed by 

using Wilcoxon Signed rank test with α = 0,05 and Mann whitney U test with α = 

0,05 

The result showed that there was behavioral changing in self personal 

hygiene before and after the singing method given on treatment group (p = 0,001), 

and there was difference between personal hygiene independence on the treatment 

group and the control group after the singing method was given (p = 0,001). 

Singing method influenced self personal hygiene on preschool children 

significally. 

 

 

Keyword : self, personal hygiene, singing, preschool children, 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sosial dan emosional anak yang perlu dikembangkan pada 

usia dini seperti kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, jujur, 

adil, setia kawan, sifat kasih sayang terhadap sesama, dan memiliki toleransi yang 

tinggi (Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009). Salah satu yang perlu perhatian lebih 

adalah kemandirian. Setiap orang tua mengharapkan anaknya mandiri, terutama 

orang tua yang sibuk dan harus berpisah sementara dengan anak karena bekerja 

(Lina, 2015). Menurut Izzaty et al., (2008) saat anak-anak mencapai usia Taman 

Kanak-kanak, anak-anak sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat 

tali sepatu dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama 

sekali. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan 

keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga 

beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi. Salah satu kemandirian yang dapat 

diajarkan pada anak sejak usia dini salah satunya adalah kemandirian dalam hal 

personal hygiene seperti mencuci tangan, memotong kuku, mencuci rambut dan 

menggosok gigi. Namun, pada kenyataannya masih ada anak usia dini yang belum 

bisa mecapai kemandirian dalam hal memenuhi kebutuhan kebersihan diri. 

(Siswanto, 2010). 

Diare, cacingan, ISPA, caries gigi dan kelainan pada gusi dapat disebabkan 

oleh kurangnya perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat di Indonesia masih 

kurang optimal. Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat 

sebesar 55,0% (Kemenkes, 2015).
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Berdasarkan laporan Riskesdas tahun 2013, didapatkan beberapa data mengenai 

perilaku penduduk Indonesia usia anak-anak 95,7% anak sudah melaksanakan sikat 

gigi, namun hanya 1,7% saja yang telah melakukannya dengan benar. Selain itu, 

47% penduduk Indonesia yang telah dapat melakukan cuci tangan menggunakan 

sabun dengan benar. Perilaku hidup sehat dapat dimulai sejak dini yang mana dapat 

dilakukan dengan bantuan orang tua dalam memberikan stimulasi. Stimulasi yang 

dilakukan orang tua dapat meningkatkan kemandirian anak. Dari survey data awal 

yang telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 1 Mei 2018 didapatkan data bahwa 

terdapat 10% (1 dari 10 anak) yang telah mampu melakukan kebersihan diri tanpa 

bantuan orang tua, sedangkan 90% (9 dari 10 anak) belum mampu melakukan 

kebersihan diri secara mandiri. 

Kurangnya kemandirian anak dalam personal hygiene dapat disebabkan 

oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang bagaimana cara mengajarkan anak 

untuk mandiri dalam hal personal hygiene. Menurut teori precede-proceed yang 

dikemukakan oleh Lawrence W Green, kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku 

dan faktor lingkungan. Proses pengkajian disebut precede sedangkan tahap 

penindak lanjutan disebut proceed. Peneliti ingin menjelaskan pengaruh metode 

bernyanyi (precede) terhadap kemandirian (proceed). Melalui metode bernyanyi 

orang tua dapat memberikan stimulasi dengan mudah. Metode bernyanyi juga dapat 

mempermudah anak dalam mengingat tahap dari cara menjaga kebersihan diri 

seperti mencuci tangan dan menggosok gigi dengan benar. Melalui bernyanyi dapat 

membuat anak bahagia, menghilangkan rasa sedih, anak-anak merasa terhibur dan 

lebih bersemangat. Bernyanyi juga mengakibatkan otak kanan dapat bekerja lebih 

optimalkan sehingga pesan-pesan yang disampaikan akan lebih lama berada di 
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memori anak (memori jangka panjang). Dengan demikian anak akan selalu 

mengingat pesan-pesan yang diterimanya (Septiarani, Rahmayanti and Santoso, 

2017). Kemandirian sangat penting dalam kehidupan anak usia dini. Kemandirian 

dalam personal hygiene anak yang dilatih sejak dini dapat menciptakan rasa 

percaya diri pada anak. Kemandirian dalam personal hygiene yang tidak diajarkan 

sejak dini dapat membuat anak cenderung bersifat individual dan menumbuhkan 

pemahaman yang tidak tepat tentang konsep kemandirian dalam personal hygiene 

(Kannisius, 2006). Hal ini bertujuan agar secara bertahap anak dapat menjaga 

kebersihan dirinya secara mandiri dan tidak selalu bergantung pada orang tua 

(Kannisius, 2006).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanum (2016) 

didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh bernyanyi terhadap kemampuan kognitif 

anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septiarani, et. al. (2017) 

didapatkan hasil bahwa ada pengaruh metode bernyanyi pada pelaksanaan cuci 

tangan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol sesudah diajarkan. Hal ini 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayastri, et. al. (2013) yang 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh bernyanyi lagu cuci tangan terhadap 

pelaksanaan teknik cuci tangan pada anak usia pra sekolah. Berdasarkaan uraian 

diatas maka penting untuk dilakukan penelitian tentang ”Pengaruh metode 

bernyanyi terhadap kemandirian personal hygiene pada anak usia pra sekolah”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian personal 

hygiene pada anak usia pra sekolah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian personal 

hygiene pada anak usia pra sekolah 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1 Mengidentifikasi kemandirian personal hygiene anak usia pra sekolah 

sebelum diberikan metode bernyanyi pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan. 

2 Mengidentifikasi kemandirian personal hygiene anak usia pra sekolah 

setelah diberikan metode bernyanyi pada kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan. 

3 Menganalisis pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian 

personal hygiene anak usia pra sekolah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi peneliti yang 

memusatkan perhatian tentang metode bernyanyi dalam meningkatkan 

kemandirian personal hygiene pada anak usia pra sekolah. Serta dapat menjadi 

salah satu intervensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian 

anak dalam ilmu keperawatan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Responden 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian dalam personal 

hygiene pada anak usia pra sekolah. Serta dapat menumbuhkan rasa 
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percaya diri anak sehingga anak dapat bersosialisasi dengan baik di 

lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 

2. Peneliti  

Penelitian ini diharapkan mempu meningkatkan pemahaman peneliti 

tentang pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian personal 

hygiene pada anak usia pra sekolah dan sebagai bahan masukan bagi profesi 

keperawatan dalam meningkatkan peran perawat sebagi educator dalam 

upaya perawatan kesehatan anak. 

3. Orang Tua 

Penelitian ini diharapkan mampu membantu orang tua dalam 

menumbuhkan rasa kemandirian dalam personal hygiene pada anak usia 

pra sekolah. 

4. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan metode pembelajaran baru 

kepada sekolah terkait upaya meningkatkan kemandirian anak dalam hal 

kebersihan diri.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Tumbuh Kembang 

Tumbuh kembang merupakan sebuah kesatuan yang mencerminkan 

berbagai perubahan pada seseorang yang terjadi sepanjang hidup. Perubahan 

tersebut adalah proses dinamis yang menekankan pada beberapa dimensi yang 

saling terkait (Wong, 2009).  

Pertumbuhan adalah peningkatan jumlah dan ukuran sel saat membelah diri 

dan mensistesis protein baru sehingga menghasilkan pertambahan ukuran dan 

berat seluruh atau sebagian sel (Wong, 2009). Menurut Wong (2009), 

Perkembangan adalah perubahan dan perluasan secara bertahap dari 

kompleksitas yang lebih rendah ke kompleksitas yang lebih tinggi, peningkatan 

dan perluasan seseorang melalui oertumbuhan, maturasi serta pembelajaran. 

2.2 Konsep Tumbuh Kembang Anak Usia Pra Sekolah 

Menurut Wong (2009), Anak usia prasekolah merupakan anak usia 3-5 

tahun yang sebagian besar sistem tubuh telah matur dan stabil serta dapat 

menyesuaikan diri dengan stres dan perubahan yang moderat. Anak usia 

prasekolah merupakan masa kanak-kanak awal, yaitu berada pada usia tiga 

sampai enam tahun. Anak usia prasekolah memiliki berbagai macam potensi. 

Potensi- potensi itu dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut 

berkembang secara optimal. Di usia ini anak mengalami banyak perubahan 

baik fisik dan mental, dengan karakteristik sebagai berikut, berkembangnya 
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konsep diri, munculnya egosentris, rasa ingin tahu, imajinasi, belajar menimbang 

rasa, munculnya kontrol internal (tubuh), belajar dari lingkungannya, 

berkembangnya cara berfikir, berkembangnya kemampuan berbahasa, dan 

munculnya perilaku (Wong, 2009). 

Beberapa karakteristik perkembangan anak usia prasekolah diantaranya : 

1. Perkembangan Fisik  

Pada perkembangan motorik kasar, diawali dengan kemampuan untuk 

berdiri dengan 1 kaki, melompat dengan satu kaki, berjalan dengan tumit, 

membuat posisi merangkak, dan berjalan dengan bantuan. Perkembangan 

motorik halus ditandai dengan mulai memiliki kemampuan 

menggoyangkan jari-jari kaki, mampu menjepit benda, menggunakan 

tangannya untuk bermain, makan sendiri, menggunakan sendok dengan 

bantuan, makan dengan jari, dan membuat coretan diatas kertas.  

2. Perkembangan Kognitif  

Tahap pertama dari periode ini, dikenal sebagai pemikiran pra konseptual 

(usia 2 sampai 4 tahun), ditandai dengan pemikiran perseptual yang 

terbatas, dimana anak-anak menilai orang, benda, dan kejadian dari 

penampilan luar mereka atau apa yang tampaknya terjadi. 

3. Perkembangan Psikososial  

Dunia prasekolah meluas diluar keluarga. Mereka mulai berada dalam 

lingkungan tetangga dimana anak-anak bertemu dengan anak-anak lain dan 

orang dewasa. Keingintahuan pada anak prasekolah tersebut dan inisiatif 

yangberkembang mengarah pada eksplorasi aktif terhadap lingkungan, 

perkembangan keterampilan baru, dan membuat teman baru. Prasekolah 



8 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

SKRIPSI PENGARUH METODE BERNYANYI INTAN RULINITA 
 

memiliki kelebihan energi yang membolehkan mereka untuk 

merencanakan dan mencoba banyak kegiatan yang mungkinberada diluar 

kemampuan mereka. Tahap perkembangan psikososial anak pada Masa 

prasekolah ditandai adanya kecenderungan initiative – guilty. Pada tahap 

ini anak mempunyai kemampuan untuk melakukan partisipasi dalam 

berbagai kegiatan fisik dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu 

tindakan yang akan dilakukan. Apabila pada tahap ini anak diberi 

kebebasan untuk menjelajahi dan bereksperimen dalam lingkungannya, 

dan apabila orang tua dan guru memberikan waktu untuk menjawab 

pertanyaan anak, maka anak cenderung akan lebih banyak mempunyai 

inisiatif dalam menghadapi masalah yang ada di sekitarnya. Sebaliknya 

apabila anak selalu dihalangi keinginannya, anak beranggapan apa saja 

yang dilakukan tidak ada artinya, maka anak akan selalu merasa bersalah. 

4. Perkembangan Motorik  

Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yangsangat penting 

dalam perkembangan individu secara keseluruhan. Beberapa pengaruh 

perkembangan motorik terhadap konstelasi perkembangan individu 

dipaparkan oleh Hurlock (2004): 

1) Melalui ketrampilan motorik,  anak dapat menghibur dirinya dan 

memperoleh perasaan senang.  

2) Anak dapat beranjak dari kondisi tidak berdaya pada bulan – bulan 

pertama dalam kehidupannya, kekondisi yang independent. Anak 

dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat berbuat 
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sendiri untuk dirinya. Kondisi ini akan menunjangperasaan 

perkembangan rasa percaya diri. 

3) Anak dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan.  

4) Perkembanagan motorik sangat penting bagi perkembangan 

kepribadian anak. 

2.3 Konsep Kemandirian 

2.3.1 Pengertian Kemandirian 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 710), kemandirian 

merupakan keadaan yang dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang 

lain. Kemandirian adalah kondisi dimana seseorang tidak bergantung 

kepada otoritas dan tidak membutuhkan arahan secara penuh (Parker, 

2005). Kemandirian adalah usaha menemukan dirinya dengan proses 

mencari identitas ego melalui perkembangan menuju arah 

individualitas yang pasti dan berdiri sendiri sengga dapat melepaskan 

diri dari orangtua (Desmita, 2009) 

2.3.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian  

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemandirian anak adalah 

sebagai berikut (Soetjiningsih, 2002) : 

1. Faktor Internal  

1) Faktor emosi ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol 

emosi dan tidak terganggunya kebutuhan emosi anak 

2) Faktor intelektual yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi anak.  

2. Faktor Eksternal  
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1) Lingkungan merupakan faktor yang menentukan tercapai atau 

tidaknya kemandirian anak prasekolah. Pada usia ini anak 

membutuhkan kebebasan untuk bergerak kesana-kemari dan 

mempelajari lingkungan. 

2) Karakteristik sosial mempengaruhi kemandirian anak, misalnya 

tingkat kemandirian anak dari keluarga miskin berbeda dengan 

anak-anak dari keluarga kaya.  

3) Anak yang mendapat stimulus terarah dan teratur akan lebih 

cepat mandiri dibanding dengan anak yang kurang mendapat 

stimulasi.  

4) Pola asuh, anak dapat mandiri dengan diberi kesempatan, 

dukungan dan peran orang tua sebagai pengasuh.  

5) Cinta dan kasih sayang kepada anak hendaknya diberikan 

sewajarnya karena jika diberikan berlebihan, anak menjadi 

kurang mandiri. Hal ini dapat diatasi bila interaksi dua arah 

antara orang tua dan anak berjalan lancar dan baik. 

6) Kualitas informasi anak dan orang tua yang dipengaruhi 

pendidikan orang tua, dengan pendidikan yang baik, informasi 

dapat diberikan pada anak karena orang tua dapat menerima 

informasi dari luar terutama cara meningkatkan kemandirian 

anak.  

7) Status pekerjaan ibu, apabila ibu bekerja diluar rumah untuk 

mencari nafkah maka ibu tidak bisa memantau kemandirian 

anak sesuai perkembangan usianya. Sedangkan ibu yang tidak 
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bekerja, ibu dapat memantau langsung kemandirian anak dan 

bisa memandirikan anaknya. 

2.3.3 Bentuk Kemandirian Berdasarkan Usia  

Orang tua sudah saatnya mengetahui tentang standart kompetensi 

anak, yaitu kompetensi anak sesuai tahapan usia dari berbagai aspek 

perkembangan. Hal ini perlu diketahui agar para orang tua mengetahui 

kompetensi apa yang sepatutnya dimiliki oleh anaknya. Salah satu 

manfaatnya adalah untuk menghindari orang tua menetapkan standart 

diatas kemampuan anak sebenarnya. Berikut bentuk kemandirian anak 

berdasarkan usia (Wening, 2012): 

1.  Usia 3 – 4 tahun  

Bentuk kemandirian pada anak usia prasekolah ini adalah sikat gigi 

sendiri meski belum sempurna, membuka dan memakai pakaian 

kaos dan celana berkaret, memakai sepatu berperekat, mandi 

sendiri pada waktunya, buang air kecil di kamar mandi, mencuci 

tangan tanpa bantuan sebelum dan sesudah beraktifitas, menuang 

air tanpa tumpah dan minum sendiri dengan gelas tanpa gagang 

maupun cangkir bergagang, membereskan mainan usai bermain 

dengan diingatkan,membantu membersihkan lingkungan, mampu 

berpisah dengan orang tua tanpa menangis, memiliki kebiasaan 

yang teratur seperti makan, mandi, dan tidur.  

2. Usia 4 – 6 tahun  

Bentuk kemandirian pada usia ini adalah menggunakan pisau untuk 

memotong makanan, membuka dan memakai baju berkancing depan, 
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membuka dan menutup celana beresleting, menalikan sepatu, mandi 

sendiri tanpa arahan, cebok setelah buang air kecil atau besar, menyisir 

rambut, mampu makan sendiri, mampu berpisah dengan ibu tanpa 

menangis, mampu BAB dan BAK sendiri, dan mampu berpakaian 

sendiri tanpa bantuan, membuang sampah pada tepatnya, merapikan 

mainan setelah digunakan, menaati peraturan yang berlaku dan pergi 

ke sekolah tepat waktu. 

2.4 Konsep Personal Hygiene 

2.4.1 Pengertian Personal Hygiene 

Personal hygiene berasal dari bahasa yunani yang berarti personal yang 

artinya perorangan dan hygiene berarti sehat. Kebersihan perorangan 

adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memelihara kebersihan dan 

kesehatan seseorang untuk kesejahtaraan fisik dan psikis (Tarwoto dan 

Wartonah, 2004) 

Personal hygiene merupakan perawatan diri sendiri yang dilakukan 

untuk mempertahankan kesehatan baik secara fisik maupun psikologis 

(Hidayat, 2006).  

Kebersihan diri atau personal hygiene adalah suatu pengetahuan dan 

usaha kesehatan perorangan dengan cara menjaga kebersihan diri. 

Kebersihan diri mencakup kebersihan kulit, tangan dan kaki, kuku, rambut, 

mulut dan gigi, hidung, mata, telinga, pakaian dan kebersihan tangan dan 

kaki sesudah buang air besar dan air kecil (Siswanto, 2010). 

2.4.2 Macam – Macam Tindakan Personal Hygiene  
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Menurut Kozier & Erb’s (2006), macam – macam personal hygiene 

diantaranya: 

1. Kebersihan Kulit  

Kebersihan kulit dan badan harus dijaga karena kulit merupakan 

bagian tubuh yang penting yang berfungsi untuk melindungi tubuh 

dari infeksi dan benturan dari benda-benda tumpul yang 

membahayakan bagian dalam dari tubuh. Untuk menjaga kebersihan 

kulit dapat dilakukan dengan cara mandi menggunakan sabun dan air 

bersih paling sedikit 2 kali sehari. Jika mandi menggunakan air kotor 

maka seseorang dapat mengalami gatal-gatal, penyakit kulit, diare dan 

lain sebagainya.  

Adapun cara mandi yang benar adalah sebagai berikut: 

1) Menyiram seluruh permukaan kulit dengan air bersih 

2) Seluruh permukaan tubuh digosok menggunakan sabun mandi 

antiseptik untuk menghilangkan kotoran yang menempel di kulit. 

3) Seluruh permukaan kulit disiram dengan air bersih sampaisabun 

yang menempel di kulit hilang 

4) Seluruh permukaan tubuh dikeringkan menggunakan handuk 

kering yang tidak digunakan secara bergantian dengan orang lain. 

2. Kebersihan Tangan, Kuku dan Kaki  

Tangan, kuku, dan kaki harus dijaga kebersihannya. Tangan, kuku dan 

kaki adalah salah satu aspek penting dalam mempertahankan 

kesehatan badan perorangan. Tangan, kuku dan kaki yang kotor dapat 



14 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

SKRIPSI PENGARUH METODE BERNYANYI INTAN RULINITA 
 

mengakibatkan kuman penyakit termasuk telur cacing akan masuk ke 

dalam tubuh.  

Menurut WHO (2009) terdapat 7 langkah mencuci tangan yang benar 

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 

5) Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian 

6) Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan 

Sedangkan waktu mencuci tangan yang tepat adalah sebagai berikut 

(Syahreni, 2011) 

1) Sebelum makan 

Kuman yang ada pada tangan anak akan masuk ke dalam tubuh 

melalui mulut jika anak memegang makanan saat tangan tidak 

dicuci tengan sabun. 

2) Sesudah makan 

Tangan anak akan bersih jika mencuci tangan setelah makan 

karena sisa makanan yang ada di tangan anak telah dicuci dengan 

sabun. 

3) Setelah bermain 



15 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

SKRIPSI PENGARUH METODE BERNYANYI INTAN RULINITA 
 

Usia anak adalah usia yang banyak melakukan kegiatan bermain 

seperti bermain pasir atau permainan kotor lainnya. Jadi tangan 

anak harus dicuci dengan sabun saat setelah bermain agar tidak 

ada kuman penyakit yang menempel paa tangan anak. 

 

4) Setelah ke toilet 

Untuk menjaga kebersihan tangan, anak perlu mencuci tangan 

setelah buang air kecil ataupun buang air besar. 

5) Sebelum tidur 

Mencuci tangan sebelum tidur dapat menjaga kondisi anak tetap 

bersih. 

Kuku kaki dan tangan yang panjang perlu dibersihkan secara teratur 

agar tidak menjadi sarang penyakit. Ciri kuku yang baik adalah kuku 

yang tumbuh dengan kuat, bersih, dan halus. Hal yang dapat dilakukan 

untuk merawat kuku diantaranya: 

1) Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat kuku 

2) Memotong kuku sesuai dengan bentuk ujung jari. Ujung kuku 

dipotong beberapa milimeter dari batas antara kuku dan kulit 

3) Agar rapi dan tidak tajam tepi kuku dapat juga diukir 

4) Setelah kuku dipotong, cuci tangan dengan air hangat 

5) Kotoran dibawah kuku harus dibersihkan kemudian dikeringkan 

dengan handuk kering dan bersih. 

3. Kebersihan mulut dan gigi 
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Cara menjaga kebersihan mulut dan gigi dapat dilakukan dengan 

cara seperti menghindari kebiasaan menggigit sesuatu secara tidak 

sadar, menghindari bernafas dengan mulut, menggosok gigi dengan 

sikat gigi dan pasta gigi secara teratur setiap setelah makan dan saat 

akan tidur. 

Teknik membersihkan gigi dan gusi dengan menggunakan sikat gigi 

diantaranya: 

1) Teknik menyikat gigi dapat membersihkan semua permukaan 

gigi secara efisien 

2) Tidak boleh menyebabkan kerusakan jaringan gusi dan abrasi 

gigi ketika menggosok gigi 

3) Teknik penyikatan sederhana, tepat, dan efisien 

Menggosok gigi dilakukan paling sedikit 2 kali sehari, pagi saat 

setelah makan dan malam saat akan tidur. Cara menggosok gigi yang 

benar adalah sebagai berikut: 

1) Siapkan sikat gigi dan pasta gigi berflour 

2) Sikat semua permukaan gigi depan, rahang atas dan bawah 

3) Gosok lidah dari belakang ke depan 

4) Kumur-kumur dengan air bersih 

4. Kebersihan hidung, telinga, dan mata 

Hidung, telinga, dan mata dapat mengeluarkan kotoran sehingga perlu 

dijaga kebersihannya dengan cara hidung, telinga, dan mata dapat 

dibersihkan saat mandi, menutup mulut saat bersin dan pada saat 

melewati jalan yang berdebu dan banyak polusi. 
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5. Kebersihan rambut 

Rambut berfungsi untuk melindungi kulit kepala dari panas dan 

benturan. Oleh karena itu kebersihan rambut perlu dijaga dengan cara 

mencuci rambut dengan air bersih dan menggunakan sampo paling 

sedikit 2 kali dalam seminggu atau saat rambut kotor. Rambut harus 

bebas dari kuman, kutu ataupun ketombe. 

Banyaknya pencucian rambut tergantung pada beberapa hal berikut 

diantaranya, tebal atau tipisnya rambut, lingkungan tempat tinggal, 

dan individu yang sering menggunakan minyak rambut. Adapun cara 

mencuci rambut yang benar adalah sebagai berikut: 

1) Siram rambut denga menggunakan air bersih dan digosok dengan 

sampo 

2) Seluruh permukaan rambut dan kulit kepala digosok dan dipijat 

agar kuman yang melekat dapat terlepas dari rambut kemudian 

bilas dengan air bersih 

3) Rambut dikeringkan dengan handuk kering dan bersih. 

2.4.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Personal Hygiene  

Kebersihan merupakan hal yang sangat penting dan harus 

diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari sebab kebersihan akan 

mempengaruhi kesehatan dan psikis seseorang. Kebersihan itu sendiri 

sangat dipengaruhi oleh nilai individu dan kebiasaan. Hal yang sangat 

berpengaruh itu diantaranya kebudayaan, sosial, keluarga, pendidikan dan 

persepsi orang terhadap kesehatan, serta tingkat perkembangan.  

1. Citra Tubuh  
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Citra tubuh merupakan konsep subjektif seseorang tentang penampilan 

fisiknya. Penampilan umum seseorang dapat menggambarkan 

pentingnya hygiene pada orang tersebut (Potter and Perry, 2007). 

Kebersihan diri seseorang sanagt dipengaruhi oleh gambaran individu 

terhadap dirinya misalnya karena ada perubahan fisik sehingga individu 

tidak peduli terhadap kebersihannya (Tarwoto and Wartonah, 2003).  

2. Praktik Sosial  

Praktik hygiene pribadi juga dapat dipengaruhi oleh kelompok-

kelompok sosial. Selama masa usia anak, anak-anak memperoleh 

praktik hygiene dari orang tua. Kebiasaan keluarga, jumlah orang 

dirumah, dan ketersediaan air panas atau air mengalir merupakan 

beberapa faktor yang mempengaruhi perawatan kebersihan (Potter and 

Perry, 2007). Anak-anak yang selalu dimanja dalam kebersihan diri, 

maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola personal hygiene 

(Tarwoto and Wartonah, 2003).  

3. Status Sosial Ekonomi  

Sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat 

praktik kebersihan yang digunakan (Potter and Perry, 2007). Alat yang 

diperlukan untuk menjaga personal hygiene seperti sabun, pasta gigi, 

sikat gigi, sampo membutuhkan uang untuk menyediakannya (Tarwoto 

and Wartonah, 2003). 

4. Pengetahuan  

Pengetahuan yang baik dapat meningkatkan kesehatan karena 

pengetahuan tentang pentingnya hygiene dan implikasinya bagi 
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kesehatan mempengaruhi praktik hygiene. Misalnya pada pasien 

penderita diabetus militus ia harus selalu menjaga kebersihan kakinya 

(Tarwoto and Wartonah, 2003). 

5. Variabel Kebudayaan  

Setiap individu yang memiliki latar kebudayaan dan nilai pribadi yang 

berbeda. Kepercayaan, kebudayaan dan nilai pribadi tersebut dapat 

mempengaruhi perawatan hygiene. Individu dari latar kebudayaan yang 

berbeda mengikuti praktik perawatan diri yang berbeda.  

6. Kebiasaan Seseorang  

Setiap individu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Seperti 

pilihan kapan untuk mandi, bercukur dan melakukan perawatan rambut 

(Tarwoto and Wartonah, 2003). 

7. Kondisi Fisik  

Pada keadaan sakit, tentu kemampuan untuk merawat diri berkurang 

dan perlu bantuan untuk melakukannya (Potter and Perry, 2007). 

2.4.4 Dampak yang Sering Timbul pada Masalah Personal Hygiene 

Kebersihan diri sangatlah penting dalam kehidupan anak. Agar anak 

terhindar dari berbagai macam penyakit yang ditimbulkan oleh kuman anak 

harus menjaga kebersihan diri. Dampak yang dapat ditimbulkan jika anak 

tidak menjaga kebersihan diri dengan baik adalah sebagai berikut (Tarwoto 

and Wartonah, 2003):  

1. Dampak Fisik  
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Dampak fisikyang dapat terjadi seperti gangguan integritas kulit, 

infeksi pada mata dan telinga, gangguan membran mukosa mulut, dan 

gangguan pada kuku.  

2. Dampak Psikososial  

Masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah 

gangguan kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan dicintai dan mencintai, 

kebutuhan harga diri, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi sosial.  

2.5 Metode Bernyanyi 

2.5.1 Pengertian Bernyanyi 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, menyanyi adalah bernyanyi 

mengeluarkan suara bernada, berlagu (dengan lirik atau tidak). Jadi 

metode menyanyi adalah metode belajar anak dengan menggunakan 

suara bernada dan berlagu.  

Menurut Rosyidah (2014), Stimulasi musik adalah salah satu cara 

orang tua untuk mengoptimalkan kecerdasan anak. Efek dari adanya 

musik memang sangat luar biasa. Orang dapat tersenyum, menangis, 

bahkan tanpa sadar menggerakkan bagian tubuhnya mengikuti irama 

musik. Musik dapat bermanfaat sebagai alat untuk mengekspresikan 

emosi seseorang. Selain itu bagi anak musik juga bisa meningkatkan 

kemampuan berbicara, pendengaran, rasa percaya diri, serta kemampuan 

koordinasi ketika ia menari mengikuti irama musik dan juga dapat 

mengoptimalkan kecerdasan anak. 

2.5.2 Manfaat Metode Bernyanyi 
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Menurut Mursy & Said (2001), manfaat dari metode menyanyi 

sangatlah penting untuk anak-anak, antara lain:  

1. Menimbulkan rasa senang dan gembira dalam diri seorang anak.  

2. Memperkaya imajinasi si anak dan meningkatkan daya kreasinya. 

3. Meningkatkan jiwa seni dan sastra dalam diri mereka.  

4. Meningkatkan kemampuan berbahasa.  

5. Meningkatkan kemampuannya untuk mengkritik dan melakukan 

pembenaran.  

6. Mencerdaskan akal, membina jiwa dan meningkatkan daya 

imajinasinya.  

7. Menambah kecintaan si anak kepada sastra dan seni 

2.5.3 Kelebihan Metode Bernyanyi 

Menurut Susilawati (2014), Bernyanyi mempunyai beberapa kelebihan 

diantaranya: 

1. Bernyanyi bersifat menyenangkan  

2. Bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan 

3. Bernyanyi merupakan media untuk mengekspresikan perasaan,  

4. Bernyanyi dapat membantu membangun rasa percaya diri anak,  

5. Bernyanyi dapat membantu daya ingat anak, 

6. Bernyanyi dapat mengembangkan rasa humor, 

7. Bernyanyi dapat membantu pengembangan keterampilan berpikir dan 

kemampuan motorik anak, dan bernyanyi dapat meningkatkan 

keeratan dalam sebuah kelompok 
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2.6 Konsep Teori Lawrence W. Green 

Lawrence Green menganalisis perilaku manusia dari segi kesehatan. 

Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku (behavior causes) dan 

faktor luar lingkungan (nonbehavior causes). Pengelolaan manajemen program 

melalui tahap pengkajian, perencanaan, intervensi dampai dengan penilaian 

dan evaluasi diperlukan untuk mewujudkan suatu perilaku kesehatan. Berikut 

adalah proses pelaksanaan konsep Lawrence W Green: 

  

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2. 1 Precede-proceed model (Green & Kreuter, 1991 dalam 

Nursalam, 2017) 

Program promosi kesehatan dikenal dengan adanya model pengkajian dan 

penindaklanjutan yang diambil dari konsep Lawrence Green. Model 

pengkajian dan penindaklanjutan mengkaji masalah perilaku manusia dan 

faktor yang dapat mempengaruhinya dan cara menindaklanjuti dengan 

mengubah, meningkatkan atau memelihara sebuah perilaku ke arah yang lebih 

positif. Sehingga suatu program untuk memperbaiki perilaku kesehatan yaitu 

penerapan empat proses pada umumnya ke dalam model pengkajian 

penindaklanjutan. Empat proses tersebut diantaranya: 

1. Kualitas hidup 

Promosi 

Kesehatan 
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Kualitas hidup merupakan sasaran terpenting yang ingin dicapai di bidang 

pembangunan sehingga kualitas hidup sejalan dengan tingkat sejahtera. 

Kualitas hidup ini dipengaruhi oleh tingkat kesehatan. Semakin tinggi 

tingkat kesehatan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas hidupnya 

2. Derajat kesehatan 

Derajat kesehatan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam bidang 

kesehatan. Dengan adanya derajat kesehatan maka dapat menggambarkan 

masalah kesehatan yang sedang dialami. Faktor lingkungan dan faktor 

perilaku merupakan dua hal yang mempengaruhi derajat kesehatan 

seseorang. 

3. Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan yaitu faktor 

bioologis, fisik, dan sosial budaya. 

4. Faktor perilaku dan gaya hidup 

Faktor perilaku dan gaya hidup merupakan faktor yang timbul akibat adanya 

aksi dan reaksi seseorang terhadap lingkungan. Faktor perilaku terjadi 

karena adanya rangsangan, sedangkan gaya hidup terjadi karena kebiasaan 

orang yang dilakukan akibat pekerjaan, tren yang berlaku, ataupun meniru 

tokoh idolanya. 

 Sehingga sebuah rangsangan akan menghasilkan reaksi atau perilaku 

tertentu. Sedangkan perilaku sendiri dibentuk oleh tiga faktor 
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Gambar 2. 2 Faktor yang Memengaruhi Perilaku Kesehatan  

1. Faktor predisposisi adalah faktor internal yang ada dalam diri individu, 

keluarga, kelompok atau masyarakat yang mempermudah seseorang untuk 

berperilaku 

2. Faktor pendukung terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya 

fasilitas kesehatan 

3. Faktor pendorong adalah faktor yang menguatkan perilaku individu 

Ketiga faktor diatas dipengaruhi oleh faktor penyuluhan dan faktor 

kebijakan, peraturan serta organisasi. Semua faktor tersebut adalah ruang 

lingkup promosi kesehatan 

Faktor lingkungan merupakan semua faktor yang secara langsung maupun 

tidak langsung mempengaruhi derajat kesehatan. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa perilaku individu atau masyarakat tentang kesehatan 
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ditentukan oleh pengetahuan,sikap, kepercayaan, tradisi dan sebagainya dari 

individu atau masyarakat tersebut. Selain itu, adanya fasilitas, sikap, perilaku 

petugas kesehatan terhadap kesehatan juga mendukung dan memperkuat 

perilaku. 

2.7 Keaslian Penelitian 

Tabel 2. 1 Keaslian Penelitian 

No. Judul Karya Ilmiah & 

Penulisan 

Metode (Desain, Sample, 

Variable, Instrumen,  

Analisis) 

Hasil 

1. Studi Komparasi 

Kemandirian Personal 

Hygiene Anak 

Prasekolah 

Berdasarkan Pola 

Asuh Permisif, 

Otoriter Dan 

Demokratis Di Dusun 

Turi Sidorejo Ponjong 

Gunung Kidul 

(Lestari, 2016) 

- D: comparative study 

dengan pendekatan waktu 

cross-sectional. 

- S: semua orang tua di 

Dusun Turi Sidorejo 

Ponjong Gunung Kidul 

yang berjumlah 75 orang 

- V:  

- Variabel independen: 

pola asuh orang tua 

- Variabel dependen: 

Kemandirian personal 

hygiene 

- Instrumen : kuesioner 

A:  uji Mann-Whitney 

Tidak ada perbedaan dalam 

kemandirian personal hygiene 

anak usia prasekolah 

berdasarkan pola asuh 

permisif, otoriter dan 

demokratis 

2.   Pengaruh Metode 

Pembelajaran 

Bernyanyi Terhadap 

Pelaksanaan Cuci 

Tangan Pada Anak 

Usia Prasekolah di Ra 

Baiturrahim Cibeber 

Cimahi Tahun 2017 

(Septiarani, 

Rahmayanti and 

Santoso, 2017) 

- D : Quasi Eksperimental 

- S: 24 orang pada 

kelompok 

intervensi dan 24 orang 

pada kelompok kontrol, 

pada anak usia 

prasekolah di RA 

Baiturrahim 

Cibeber Cimahi 

- V :  

- Variabel independen: 

Pengaruh metode 

bernyanyi 

- Variable dependen : 

Pelaksanaan cuci tangan 

Ada perbedaan yang 

signifikan nilai 

pelaksanaan cuci tangan pada 

kelompok 

intervensi sebelum dan 

sesudah diajarkan 

metode pembelajaran 

bernyanyi 
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pada anak usia pra 

sekolah. 

No. Judul Karya Ilmiah & 

Penulisan 

Metode (Desain, Sample, 

Variable, Instrumen,  

Analisis) 

Hasil 

  - I : Demonstrasi 

- A: uji Mann-Whitney test 

 

3.  Pengaruh Bernyanyi 

Lagu Cuci Tangan 

Terhadap Pelaksanaan 

Teknik Mencuci 

Tangan Pada Anak 

Usia Prasekolah (5-6 

Tahun) Di Paud 

Kumara Loka 

Denpasar (Jayastri, 

Surinati and W, 2013) 

- D : Pra Eksperimen 

dengan rancangan One 

group 

pre-test post-test design 

tanpa kelompok 

kontrol. 

- S: Semua siswa PAUD 

Kumara Loka Denpasar 

usia 5-6 tahun yang 

berjumlah 48 anak. 

- V :  

- Variabel independen: 

Pengaruh bernyanyi lagu 

cuci tangan 

- Variable dependen : 

Pelaksanaan cuci tangan 

pada anak usia pra 

sekolah 

- I : Observasi 

- A: wilcoxon signed rank 

test 

Ada pengaruh bernyanyi lagu 

cuci tangan terhadap 

pelaksanaan teknik mencuci 

tangan pada anak usia 

prasekolah (5-6 tahun) 

4.  Pengaruh Bernyanyi 

Terhadap Kemampuan 

Kognitif Anak 

Kelompok B Di Tk 

Anggrek Saribumi 

Wates Pringsewu 

Lampung Tahun 

Ajaran 2015/2016 

(Hanum, 2016) 

- D : Pre-Eksperimen 

Design (one group 

Pretest- Posttest 

Design)  

- S: anak kelompok B 

yang berjumlah 15 

anak. 

- V :  

- Variabel independen: 

Pengaruh metode 

bernyanyi 

- Variable dependen : 

Kemampuan kognitif 

anak 

- I : Observasi dengan 

cek list dan rating scale 

- A: Uji-t 

 

5.  Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua Dengan 

- D : Survey analitik 

cross sectional  

Ada hubungan antara pola 

asuh orang tua dengan tingkat 
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Tingkat Kemandirian 

Personal Hygiene Anak 

Usia Prasekolah Di  

- S: Siswa TK di Desa 

Balung Lor sebanyak 

244 anak 

kemandirian personal hygiene 

anak usia prasekolah di Desa 

No. Judul Karya Ilmiah & 

Penulisan 

Metode (Desain, Sample, 

Variable, Instrumen,  

Analisis) 

Hasil 

 Desa Balung Lor 

Kecamatan Balung 

Kabupaten 

Jember(Putra, 2012) 

- V :  

- Variabel independen: 

Pola asuh orang tua 

- Variable dependen : 

kemandirian personal 

hygiene 

- I : kuesioner 

A: uji chisquare 

Balung Kabupaten Jember 

dengan nilai p value = 0,000 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   Diukur:   Tidak diukur:   

Gambar 3. 1 Kerangka konseptual PRECED PROCEED model (Green and 

Kreuter, 1991 dalam Nursalam, 2017) 
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4. Nilai yang dianut 

5. Tingkat pendidikan 

6. Tingkat sosial dan 
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Faktor pendukung : 

Sarana dan prasarana 

seperti kran air bersih, 

sabun cuci tangan, 

tempat sampah 

Faktor pendorong 

1. Perilaku kesehatan 

orang tua 

2. Perilaku kesehatan 

guru 

3. Peraturan terkait 

kebersihan diri 

Anak usia pra sekolah dapat mandiri dalam 

personal hygiene 

Promosi Kesehatan 

Edukasi Kesehatan (Metode bernyanyi) 

akan mempermudah anak untuk 

mengubah perilaku personal hygiene.  
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Derajat kesehatan 

meningkat 

Kualitas hidup meningkat 
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Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa perilaku kesehatan anak usia pra 

sekolah dapat dilakukan melalui metode bernyanyi. Metode bernyanyi dapat 

mengubah perilaku personal hygiene anak sebab dengan metode bernyanyi anak 

menjadi lebih mudah untuk mengingat tahap tahap dalam melakukan personal 

hygiene. Perilaku kesehatan anak dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu faktor 

predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Faktor predisposisi antara 

lain pengetahuan, sikap, kepercayaan, nilai yang dianut, tingkat pendidikan dan 

tingkat sosial dan ekonomi pada anak. Faktor pendukung yang dapat 

mempengaruhi antara lain sarana dan prasarana seperti kran air bersih, sabun cuci 

tangan, tempat sampah. Faktor pendorong antara lain perilaku kesehatan orang 

tua, perilaku kesehatan guru, dan peraturan terkait kebersihan diri. Setelah 

dilakukan intervensi atau edukasi dengan metode bernyanyi tentang personal 

hygiene maka ketiga faktor tersebut juga akan berubah sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemandirian anak dalam melakukan personal hygiene. Hal ini juga 

akan meningkatkan derajat kesehatan anak usia pra sekolah. 

3.2 Hipotesis penelitian 

H1 : Ada pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian personal hygiene 

anak usia pra sekolah. 
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan petunjuk dalam perencanaan dan 

pelaksanaan penelitian untuk mencapai tujuan dan menjawab pertanyaan dalam 

penelitian. Hasil akhir dari tahap keputusan peneliti berhubungan dengan 

bagaimana penelitian tersebut diterapkan (Nursalam, 2017). Penelitian ini 

merupakan penelitian ekperimental yaitu penelitian yang mencari hubungan sebab-

akibat dengan melibatkan penelitian dalam manipulasi variabel bebas. Sementara 

metode pengambilan data pada penelitian ini adalah quasy experimental yang 

melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental yang tidak 

menggunakan teknik acak (Nursalam, 2017). Bentuk design dari quasy 

experimental adalah sebagai berikut: 

Subjek Pra  Perlakuan  Pasca Tes 

K-A O I O1-A 

K-B O - O1-B 

 Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 

Keterangan : 

K-A : Subjek siswa kelas B TK Dharma Wanita 03 perlakuan 

K-B : Subjek siswa kelas B TK Dharma Wanita 03 kontrol 

O : Observasi sebelum dilakukan metode bernyanyi
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I : Intervensi 

O1 (A+B) : observasi sesudah dilakukan metode bernyanyi 

4.2 Populasi, Sampel, dan Sampling 

4.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari variabel menyangkut masalah yang akan 

diteliti. Variabel dapat berupa orang, kejadian, perilaku, atau sesuatu yang lain 

yang akan dilakukan dalam penelitian. Populasi terdiri dari populasi target dan 

populasi terjangkau. Populasi target adalah populasi yang memenuhi kriteria 

sampling dan menjadi sasaran akhir penelitian yang akan diterapkan. Populasi 

terjangkau adalah populasi target yang lebih luas yang dapat dijangkau oleh 

peneliti dari kelompoknya Populasi dalam penelitian ini adalah semua murid 

TK Dharma Wanita 03 Socah yaitu sebanyak 65 anak. 

4.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang terjangkau yang dijadikan subyek 

penelitian setelah melalui proses sampling (Nursalam, 2017). Sampel dibatasi 

oleh kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan untuk mengurangi bias. 

Kriteria inklusi merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh subyek supaya 

dapat dijadikan sebagai sampel. Kriteria eksklusi merupakan kriteria yang 

tidak boleh dimiliki oleh subyek yang akan dijadikan sampel. 

Sampel dalam penelitian ini adalah subyek yang memenuhi kriteria inklusi 

sebagai berikut:  

1. Anak berusia 6 tahun 

2. Orang tua dari anak berusia 6 tahun 
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Kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Orang tua yang tidak bersedia menjadi responden 

2. Oran tua yang tidak kooperatif 

Jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 38 anak dengan 38 ibu/ayah. 

4.2.3 Tenik Sampling  

Sampling adalah proses menyeleksi dari populasi yang dapat mewakili 

populasi yang ada (Nursalam, 2017). Cara pengambilan sampel dibagi menjadi 

2 yaitu, probability sampling dan nonprobability sampling. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu teknik 

penetapan sampel dengan memilih sampel di antara populasi sesuai dengan 

yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah penelitian), sehingga sampel 

tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang dikenal sebelumnya 

(Nursalam, 2017).  

4.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

4.3.1 Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau nilainya menentukan variabel lain. Suatu kegiatan stimulus 

yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel 

dependen. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati, dan diukur untuk 

diketahui hubungan atau pengaruhnya terhadap variabel lain (Nursalam, 2017). 

Variabel Independen dalam penelitian ini berupa metode bernyanyi. 
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4.3.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lain. Variabel ini adalah faktor yang diukur atau diamati 

untuk menentukan ada tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas 

(Nursalam, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemandirian 

dalam personal hygiene pada anak usia pra sekolah. 

4.3.3 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi berdasarkan karakteristik hal yang 

diamati dari yang didefinisikan (Nursalam, 2017). 

Tabel 4. 1 Definisi Operasional Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap 

Kemandirian dalam Personanl Hygiene Anak Usia Pra Sekolah 

Variabel Definisi 

Operasional 

Parameter  Alat Ukur Skala  Cara 

Ukur 

Hasil Ukur 

Independen  

Metode 

bernyanyi 

 

 

 

 

 

 

 

Menyanyi 

adalah 

bernyanyi 

mengeluarkan 

suara bernada, 

berlagu tentang 

cuci tangan, 

memotong 

kuku, menyikat 

gigi, 

membersihkan 

rambut  (Kamus 

Besar Bahasa 

Indonesia) 

1. Menonton 

video. 

2. Duduk dengan 

tenang diruang 

sekolah 

3. Menirukan dan 

mempraktikkan 

lagu 

berdasarkan 

video 

4. Bernyanyi 

dilakukan 

sebanyak 1 kali 

sehari selama 4 

hari 

SAK 

(Satuan 

Acara 

Kegiatan) 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Dependen:  

kemandirian 

anak 

terutama 

pada 

personal 

hygiene 

Kemampuan 

anak dalam 

melakukan 

aktivitas dan 

menjaga 

kebersihan diri 

sesuai tanpa 

adanya bantuan 

dari orang lain 

1. Membiasakan 

cuci tangan  

2. Gigi terlihat 

bersih 

3. Kuku terlihat 

pendek dan 

bersih  

Lembar 

observasi 

kemandirian 

personal 

hygiene 

anak 

 

Ordinal Jawaban 

responden: 

Ya   = 1 

Tidak = 0 

 

 

Mandiri : 

≥ 127 

Tidak 

mandiri : 

≤126  
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu LCD, sound 

system, air bersih, sabun, sikat gigi dan pasta gigi. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Penelitian menggunakan instrumen berupa lembar observasi yang terdiri 

dari: 

1. Data demografi 

Kuesioner pengantar memberikan gambaran mengenai identitas demografi 

dan kondisi responden, meliputi, inisial nama orang tua, jumlah anak, inisial 

nama anak, umur anak,  jenis kelamin anak, anak merupakan anak ke 

berapa. 

2. Lembar observasi kemandirian personal hygiene 

Tabel 4. 2 Blue Print kemandirian personal hygiene 

Sumber : Putra (2012) 

Variabel  Sub Variabel  Jenis Pertanyaan 

Favorabel  Unfavorabel  

Kemandirian 

dalam personal 

hygiene 

1. Membiasakan 

cuci tangan  

1,2,3,4,5  

 2. Gigi terlihat 

bersih 

6,7  

 3. Kuku terlihat 

pendek dan 

bersih 

8  

 4. Rambut 

terlihat rapi 

dan bersih 

9,10  

 

 

selama di 

rumah 

4. Rambut 

terlihat rapi 

dan bersih 
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4.6 Lokasi dan Waktu Pengambilan Data Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di TK. Dharma Wanita 03 Socah Kabupaten 

Bangkalan pada bulan 10 - 31 Juli 2018. 

4.7 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan prosedur sebagai berikut:  

1. Persiapan 

1) Mengurus surat izin permohonan data awal ke bagian akademik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga, kemudian menyerahkannya ke 

Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 03 Socah.  

2) Peneliti menyerahkan surat izin melakukan pengambilan data awal ke 

sekolah TK Dharma Wanita 03 Socah dan peneliti pengambilan data 

awal di sekolah TK Dharma Wanita 03 Socah 

2. Pelaksanaan 

1) Peneliti melakukan permohonan ijin penelitian ke pihak bagian akademik 

Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang selanjutnya surat 

tersebut diproses menuju TK Dharma Wanita 03 Socah. 

2) Melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah untuk menentukan jumlah 

populasi di TK. Dharma Wanita 03.  

3) Menentukan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi di TK. 

Dharma Wanita 03.  

4) Membagi menjadi 2 kelompok responden yang sesuai dengan kriteria 

inklusi untuk dijadikan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. 

5) Memberi arahan kepada asisten peneliti terkait dengan tata cara 

pelaksanaan penelitian.  
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6) Peneliti berkoordinasi dengan Kepala sekolah untuk mengundang 

responden (ibu dan anak) yang termasuk kedalam kelompok perlakuan 

menghadiri pertemuan dalam rangka mendemonstrasikan metode 

bernyanyi dalam personal hygiene. 

7) Mendatangi responden yang tidak hadir dalam pertemuan dan kelompok 

kontrol melalui door to door.  

8) Menjelaskan tujuan dan langkah dari penelitian pada masing-masing 

responden (ibu) serta memberikan surat persetujuan (informed consent) 

menjadi responden penelitian untuk ditandatangani.  

9) Peneliti menjelaskan cara pengisian lembar observasi untuk kelompok 

perlakuan maupun kontrol.  

10) Pada kelompok perlakuan diberikan intervensi berupa bernyanyi untuk 

meningkatkan perilaku personal hygiene dan pada kelompok kontrol 

hanya diberikan lembar observasi. 

11) Dalam 1 hari anak diharuskan untuk menghafal lagu. Responden (ibu) 

diberikan video yang berisi lagu yang harus dihafalkan anak. 

12) Setelah dilakukan intervensi pada anak, peneliti memberikan lembar 

evaluasi pada orang tua/wali tentang perkembangan kemandirian dalam 

memelihara personal hygiene anak di rumah selama 21 hari pada 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk mengobservasi 

perubahan perilaku kemandirian personal hygiene anak. Pada awalnya 

orang tua mengajarkan anak untuk melakukan personal hygine tetapi 

diharapkan anak akan bisa melakukan personal hygiene secara mandiri. 

13) Peneliti memantau hasil observasi setiap 1 minggu 

14) Setelah selesai lembar observasi dikembalikan kepada peneliti untuk 

dicek apakah sudah terisi semua dan sesuai pertayaan atau belum. 



37 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI PENGARUH METODE BERNYANYI INTAN RULINITA 
 

15) Peneliti melakukan post test pada anak dengan cara meminta anak 

mempraktekkan ulang tentang intervensi lagu yang telah diberikan. 

16) Pada kelompok kontrol diberikan video lagu tentang personal hygiene 

agar kelompok kontrol diharapkan juga mampu mandiri dalam personal 

hygiene. 

17) Pemberian suvenir sebagai tanda terima kasih atas kerjasama ibu 

dilakukan setelah pengisian kuesioner. 

18) Hasil observasi yang telah terisi dicatat dalam lembar pengumpulan data, 

editing, coding, analisis dan penyajian data. 

4.8 Analisis Data 

1. Editing yaitu upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang 

diperoleh. Peneliti melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data, jika 

ada data yang salah, maka data tersebut tidak dipakai.  

2. Coding yaitu klasifikasi jawaban dari responden menurut macamnya dengan 

member kode pada masing-masing jawaban. Coding dilakukan pada data 

untuk memudahkan dalam penyajian data.  

3. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan uji statistik Wilcoxon 

Signed rank test dengan tingkat kebermaknaan α ≤ 0.05 untuk mengetahui 

perubahan kemandirian dalam kebersihan diri anak pra sekolah sebelum 

(pretest) dan sesudah (posttest) dilakukan intervensi bernyanyi pada 

kelompok perlakuan.  

4. Analisis data juga menggunakan Mann whitney U test digunakan untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kemandirian dalam kebersihan diri pada 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan sebelum (pretest) dan sesudah 

(posttest) diberikan intervensi. Mann whitney U test dengan derajat 
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kemaknaan α ≤ 0.05 yang artinya jika hasil perhitungan α ≤ 0.05 maka H1 

diterima dan ada pengaruh intervensi bernyanyi terhadap kemandirian 

dalam personal hygiene pada anak pra sekolah. Data diolah menggunakan 

Softwere Product & Service Solution (SPSS) sehingga didapatkan gambaran 

hasil penelitian.  
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4.9 Kerangka Operasional Penelitian  

Kerangka kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

  

Besar sample 38 responden  

Seluruh siswa TK Dharma Wanita 03 yang berjumlah 

65 Siswa 
  

Purposive Sampling  

20 Responden Kelompok   

Pembanding 

 18 Responden Kelompok 

Intervensi 

Pre intervensi: 

Kuesioner kemandirian 

personal hygiene 
 

Pre intervensi: 

Kuesioner kemandirian 

personal hygiene 

Intervensi:  

Terapi sesuai 

program 

Sekolah  

Intervensi: 

metode 

bernyanyi 

ANALISIS DATA 

uji statistik Wilcoxon signed rank  

Mann whitney U test  

Penyajian Hasil Penelitian 

Tabulasi Data 

Post intervensi: 

Kuesioner kemandirian 

personal hygiene 
 

Post intervensi: 

Kuesioner kemandirian 

personal hygiene 
 

Gambar 4. 1 Kerangka Kerja Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap 

Kemandirian dalam Personal Hygiene Anak usia Pra Sekolah 
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4.10 Masalah Etik (Ethical Clearance) 

Penelitian ini menggunakan subjek manusia, sehingga peneliti harus 

memahami prinsip-prinsip etika dalam penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, 

peneliti sebelumnya mengajukan surat rekomendasi dari Ketua Program Studi 

Pendidikan Ners Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga dan permintaan ijin 

kepada Kepala Sekolah TK. Dharma Wanita 03 Socah. Untuk menguji kelayakan 

etik penelitian ini, peneliti mengajukan uji etik ke komisi etik Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga. Setelah dilakukan uji etik, penelitian ini 

dinyatakan layak etik dengan bukti sertifikat etik dengan nomor 998-KEPK 

kemudian peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etik 

penelitian yang meliputi: 

a. Lembar persetujuan (informed concent) 

Penelitian dilakukan dengan cara memberikan lembar persetujuan (informed 

concent) dan penjelasan mengenai penelitian kepada sampel penelitian. Jika 

ibu bersedia menjadi sampel, maka dipersilakan menandatangani lembar 

persetujuan. Jika menolak, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap 

menghormati hak sampel. 

b. Tanpa nama (anonimity) 

Untuk menjaga kerahasiaan identitas sampel, peneliti akan menggunakan kode 

dalam bentuk nomor pada masing-masing lembar pengumpulan data tanpa 

menuliskan nama sampel pada lembar pengumpulan data dan hasil penelitian. 

c. Kerahasiaan (confidentiality) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan sampel akan dijamin oleh peneliti 

dengan tidak memberitahukan hasil observasi pada orang lain. Hasil riset akan 



41 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

SKRIPSI PENGARUH METODE BERNYANYI INTAN RULINITA 
 

disajikan tanpa memperlihatkan hasil perorangan. Data hanya dapat diakses 

oleh peneliti dan akan dihapus setelah 5 tahun. 

d. Keadilan (justice) 

Peneliti akan menjamin kebebasan sampel penelitian untuk ikut atau menolak 

sebelum penelitian berakhir. Peniliti tidak akan memaksa sampel untuk ikut 

dalam penelitian. Semua sampel yang telibat akan mendapatkan pelakuan yang 

sama dan diberikan informasi yang sama mengenai hasil dari penelitian. 

e. Kebermanfaatan (Beneficiency) 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan telaah penelitian sebelumnya dan dengan 

kajian pustaka mengenai makanan pendamping ASI (MP-ASI). Dalam 

penelitian ini subjek ditempatkan pada posisi terhormat dan tidak dirugikan. 

Ibu dan bayi sebagai subjek akan mendapatkan manfaat dari penelitian sesuai 

hasil akhir dari penelitian. 

1. Bebas dari penderitaan 

Penelitian ini dilaksanakan tanpa menyebabkan penderitaan kepada subjek 

penelitian. 

2. Bebas dari eksploitasi 

Partisipasi subjek dalam penelitian harus terhindar dari tindakan eksploitasi 

dan data serta informasi yang diperoleh hanya akan digunakan untuk 

kepentingan penelitian. 

3. Risiko (benefits ratio) 

Tidak ada bahaya potensial yang akan dialami subjek penelitian selama atau 

setelah mengikuti penelitian ini. 
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4. Lembar persetujuan (informed consent) 

Setiap calon responden diberi penjelasan tentang penelitian dan diminta 

kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Keikutsertaan dalam 

penelitian ini bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Peneliti tetap menghargai 

dan menghormati hak-hak responden. 

5. Tidak merugikan subjek (Non maleficiency) 

Penanganan efek merugikan dari intervensi: 

a) Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan. 

b) Ada insentif untuk subjek Insentif diberikan kepada subjek penelitian 

berupa souvenir karena telah bersedia secara sukarena ikut serta dalam 

penelitian. 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti tidak dapat memastikan responden melakukan personal hygiene 

secara mandiri karena peneliti tidak dapat mengobservasi responden selama 

24 jam. 

2. Waktu penelitian yang terbatas sehingga memengaruhi waktu dan tempat 

intervensi yang diberikan dan menyebabkan peneliti melakukan intervensi 

door to door pada responden.
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan hasil dan pembahasan penelitian tentang 

penerapan metode bernyanyi terhadap kemandirian anak usia prasekolah. Hasil 

penelitian gambaran umum lokasi penelitian serta data umum pembahasan sesuai 

tujuan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 31 Juli 

2018. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan narasi yang meliputi : 

hasil penelitian dan pembahasan.  

5.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian meliputi gambaran umum, lokasi penelitian, karakteristik 

responden (usia, jenis kelamin, serta pendidikan orangtua responden), data khusus 

atau variabel yang diukur sebelum dan sesudah intervensi.  

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di TK. Dharma Wanita 03 Socah yang terletak di 

Jalan Panglima Sudirman Socah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Provinsi 

Jawa Timur. Berstatus Swasta. Tenaga pengajar berjumlah 7 guru. Memiliki ruang 

kelas sebanyak 4 kelas, kolam renang, tempat bermain, ruang perpustakaan 1. 

Poster tentang cara mencuci tangan telah tertempel pada tembok di depan tempat 

mencuci tangan tetapi poster tentang personal hygiene yang lain belum ada. 

5.1.2 Karakteristik demografi responden 

Bagian ini akan diuraikan karakteristik dari 38 responden yang meliputi 

usia, jenis kelamin, urutan anak, jumlah anak.  
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Tabel 5. 1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin, Urutan Anak, Jumlah 

Anak. 

No. Demografi responden Frekuensi Persentase 

1. Jenis kelamin 

 Laki-laki 18 47,36% 

 Perempuan 20 52,64% 

Total 38 100% 

2. Urutan Anak 

 Pertama  18 47,36% 

 Kedua 16 42,1% 

 Ketiga 4 10,54% 

Total 38 100% 

3. Jumlah Saudara Kandung 

 Satu  27 71,05% 

 Dua 11 28,95% 

Total 38 100% 

Berdasarkan tabel 5.1 mengenai karateristik responden dilihat dari jenis 

kelamin responden, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 20 anak 

(52,64%). Dilihat dari segi urutan anak, mayoritas responden anak pertama 

sebanyak 18 anak (47,36%). Sedangkan dilihat dari jumlah anak dalam satu 

keluarga, mayoritas responden memiliki  satu saudara kandung sebanyak 27 anak 

(71,05%) 

5.1.3 Variabel yang diukur 

Tabel 5. 2 Identifikasi Perkembangan Kemandirian dalam Personal Hygiene pada 

Anak Sebelum Menggunakan Metode Bernyanyi 

Kemandirian dalam Personal Hygiene Frekuensi  Persentase 

Mandiri 0 0% 

Tidak Mandiri 38 100% 

 Total 38 100% 



45 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

SKRIPSI PENGARUH METODE BERNYANYI INTAN RULINITA 

 
 

Berdasarkan Tabel 5.2 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan intervensi 

mayoritas anak di TK Dharma Wanita 03 Socah tidak mandiri dalam personal 

hygiene sebanyak 38 responden (100%). Hal ini dikarenakan orang tua yang bekerja 

sehingga kurang memberikan stimulus kepada anak. Pola asuh yang salah juga 

memengaruhi kemandirian anak. 

Tabel 5. 3 Identifikasi Perkembangan Kemandirian dalam Personal Hygiene pada 

Anak Setelah Menggunakan Metode Bernyanyi. 

Kemandirian dalam Personal Hygiene Frekuensi  Persentase 

Mandiri 19 50% 

Tidak Mandiri 19 50% 

 Total 38 100% 

 Berdasarkan Tabel 5.3 menunjukkan bahwa setelah dilakukan intervensi 

mayoritas anak di TK Dharma Wanita 03 Socah mampu mandiri dalam personal 

hygiene sebanyak 19 responden (50%). Hal ini dikarenakan responden telah 

mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya personal hygiene dengan benar 

melalui metode bernyanyi. 

5.1.4 Analisa Data  

Tabel 5. 4 Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Kemandirian Anak dalam 

Personal Hygiene pada Kelompok Perlakuan dan Kontrol di TK 

Dharma Wanita 03 Socah Tahun 2018 

Interpretasi Hasil 

Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Sebelum Setelah Sebelum Setelah 

F % f % f % f % 

Mandiri 0 0% 18 100% 0 0% 1 0,5% 

Tidak Mandiri 18 100% 0 0% 20 100% 19 95% 

Total 18 100% 18 100% 20 100% 20 100% 

Uji Wilcoxon 

Signed rank test 
p = 0,000 p = 0,083 

Uji Mann whitney U test post test p = 0,000 
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Berdasarkan tabel 5.4 diketahui bahwa mayoritas kelompok perlakuan 

sebelum dilakukan intervensi tidak mandiri sebanyak, sedangkan setelah dilakukan 

intervensi menjadi mayoritas responden kelompok perlakuan mandiri sebanyak. 

Pada kelompok kontrol mayoritas reponden tidak mandiri sebelum maupun setelah 

dilakukan observasi. Pada kelompok perlakuan hasil uji Wilcoxon Signed rank test 

didapatkan sig. p = 0,000 (α = 0,05), maka dapat disimpulkan ada perubahan 

sebelum dan setelah dilakukan intervensi metode bernyanyi pada kelompok 

perlakuan.  Sedangkan pada kelompok kontrol hasil uji Wilcoxon Signed rank test 

didapatkan sig p = 0,083 (α = 0,05), maka dapat disimpulkan tidak ada perubahan 

sebelum dan sesudah dilakukan observasi pada kelompok kontrol. 

Hasil uji Mann whitney U test didapatkan sig. p = 0,000 maka dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kelompok kontrol dan perlakuan setelah 

dilakukan metode bernyanyi. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Sebelum diberikan intervensi 

Semua responden masuk kategori tidak mandiri. Hal ini dikarenakan 

beberapa faktor, diantaranya kurangnya informasi yang didapat anak tentang 

pentingnya kemandirian personal hygiene diusia dini, kurangnya stimulus berupa 

ajakan atau contoh yang diberikan oleh orang tua, dan tidak adanya kurikulum 

pendidikan atau evaluasi dari guru tentang personal hygiene anak di sekolah 

(Septiarani, Rahmayanti and Santoso, 2017). Responden pada penelitian ini hanya 

diberikan materi tentang cara mencuci tangan di sekolah sedangkan materi kegiatan 

personal hygiene lain tidak diberikan seperti, memotong kuku, mencuci dan 

menyisir rambut, serta menggosok gigi yang baik. Responden cenderung tidak 

mempraktikkan materi yang telah diberikan disekolah dan orang tua cenderung 

tidak mengingatkan anak untuk melakukan personal hygiene secara mandiri. 

Sehingga nampak hasil penelitian yang tidak mandiri sebesar 100%.  

5.2.2 Setelah diberikan intervensi 

 Perilaku kemandirian anak berubah dari yang semula tidak mandiri menjadi 

mandiri setelah dilakukan intervensi. Hal yang menyebabkan terjadinya 

peningkatan pada kelompok intervensi karena kelompok intervensi mendapatkan 

informasi dan pengetahuan tentang pentingnya personal hygiene. Sedangkan pada 

kelompok kontrol hanya terdapat seorang anak yang mampu mandiri. Hal ini dapat 

disebabkan karena adanya stimulus dari orang tua untuk mengajarkan ataupun 

memberikan informasi dan pengetahuan tentang personal hygiene. Informasi dan 

pengetahuan yang didapat berdampak pada pemahaman anak tentang tindakan yang 

seharusnya dilakukan sehingga anak mempunyai sikap yang positif dalam 
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menentukan cara merawat diri yang baik. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa 

terjadi peningkatan kemandirian dalam personal hygiene anak usia pra sekolah. Hal 

ini sejalan dengan penelitian dari Jayastri (2013) menunjukkan bahwa metode 

bernyanyi berpengaruh terhadap pelaksanan teknik mencuci tangan dengan benar 

pada anak usia pra sekolah.  

Namun ada beberapa perilaku yang masih rendah diantaranya mencuci 

tangan sebelum tidur, memotong kuku dan mencuci rambut. Perilaku mencuci 

tangan sebelum tidur masih rendah dikarenakan pada malam hari anak langsung 

tertidur sehingga lupa untuk mencuci tangan. Memotong kuku juga termasuk masih 

rendah dilakukan karena anak takut jika terluka ketika memotong kuku. Sedangkan 

dalam hal rendahnya mencuci rambut, anak belum bisa membedakan waktu kapan 

harus mencuci rambutnya. Anak yang memiliki skor terendah diakibatkan karena 

anak tidak melakukan cuci tangan sebelum tidur dan mencuci rambut sebanyak 

responden anak yang lain. Namun dalam kegiatan personal hygiene yang lain anak 

dapat melakukan hal tersebut sebanyak responden lain lakukan sehingga skor akhir 

anak masih termasuk kategori mandiri. 

5.2.3 Pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian dalam personal 

hygiene anak  

Hasil analisis statistik Wilcoxon Signed rank test menunjukkan terdapat 

perbedaan perilaku kemandirian kelompok perlakuan dalam personal hygiene 

antara sebelum dan setelah dilakukan intervensi. Sedangkan pada kelompok kontrol 

tidak ada perbedaan perilaku kemandirian dalam personal hygiene antara sebelum 

dan setelah dilakukan observasi.  Sedangkan hasil analisis statistik Mann Whitney 
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U test diketahui bahwa terdapat perbedaan perilaku kemandirian dalam personal 

hygiene antara kelompok kontrol dan perlakuan.  

Kelompok intervensi mengalami peningkatan dalam hal kemandirian 

personal hygiene. Hal ini dikarenakan kelompok intervensi mendapatkan informasi 

dan pengetahuan tentang pentingnya kemandirian dalam personal hygiene 

menggunakan metode bernyanyi. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai 

kemandirian anak masih tidak mandiri. Hal ini disebabkan karena responden 

kelompok kontrol tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait dengan 

kemandirian personal hygiene.  

Anak usia dini harus diajarkan tentang pentingnya kemandirian karena hal 

ini berkaitan erat dengan perilaku anak di masa yang akan datang. Jika anak sudah 

mandiri di usia dini maka anak akan lebih mudah memahami perilaku dan tanggung 

jawab atas apa yang dilakukan termasuk dalam hal kebersihan diri. Status kesehatan 

sangat dipengaruhi oleh kebersihan. Apabila kebersihan dri dianggap remeh maka 

akan menurunkan status kesehatan. Rendahnya tingkat kemandirian dalam personal 

hygiene pada anak usia pra sekolah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan anak 

tentang cara menjaga kebersihan diri dengan baik. Anak yang jarang mandi, tidak 

memotong kuku yang panjang, dan tidak menyikat gigi bisa menjadi faktor resiko 

atau penyebab terjadinya penyakit yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

Penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran dapat menarik 

perhatian anak usia pra sekolah sehingga pembelajaran mudah untuk diberikan 

(Aydos and Tugrul, 2015). Pendidikan Kesehatan akan memberikan dampak dan 

pengaruh terhadap perilaku anak, semakin anak mengerti maka akan semakin baik 
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pula perilakunya. Pemberian informasi tentang personal hygiene diberikan dengan 

metode pembelajaran bernyanyi. Metode bernyanyi merupakan salah satu metode 

pembelajaran anak usia prasekolah, kegiatan bernyanyi merupakan salah satu 

kegiatan yang paling disukai oleh anak. Melalui lagu banyak pesan yang dapat 

kita sampaikan kepada anak, melalui bernyanyi suasana belajar juga akan lebih 

menyenangkan. Dengan demikian maka pengetahuan dan keterampilan perilaku 

hidup sehat bisa disampaikan kepada anak melalui kegiatan bernyanyi. Melalui 

kegiatan bernyanyi jika dilakukan bersama-sama antara pendidik atau orang tua dan 

anak maka akan tercipta suasana yang menarik perhatian anak sehingga pesan yang 

disampaikan lebih terserap. Pendidikan kesehatan dengan media lagu tentang 

personal hygiene secara bertahap akan memberikan rangsangan secara bertahap dan 

berulang dengan lagu akan membuat anak merasa senang, meningkatkan daya tarik 

terhadap materi yang diajarkan, dan menjadi jembatan dalam mengingat syair lagu 

tersebut (Putri, 2016).  

Teori Green dalam Nursalam (2017) melalui promosi kesehatan dapat 

memengaruhi perubahan perilaku terutama dalam personal hygiene. Hasil 

penelitian Thakadu (2018) menunjukkan bahwa peran guru penting dalam 

kemampuan anak pra sekolah dalam hal kemandirian dalam personal hygiene. 

Sedangkan menurut Hanum (2016) terdapat pengaruh metode bernyanyi terhadap 

kemampuan kognitif anak. Penelitian yang dilakukan oleh Septiarani, et. al. (2017) 

menunjukkan bahwa ada pengaruh metode bernyanyi pada pelaksanaan cuci tangan 

pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Masa pra sekolah merupakan 

masa perkembangan anak yang sangat cepat dan akan berpengaruh pada masa yang 

akan datang sehingga perlu diberikan stimulasi agar berkembang secara optimal. 
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Oleh karena itu orang tua dan guru perlu menggunakan metode yang kreatif dan 

inofatif. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jayastri, et. al. 

(2013) yang menjelaskan bahwa terdapat pengaruh bernyanyi lagu cuci tangan 

terhadap pelaksanaan teknik cuci tangan pada anak usia pra sekolah. Bernyanyi 

juga pengaruh menumbuhkan minat dan meningkatkan daya tarik terhadap materi 

yang diajarkan, dan menjadi jembatan dalam mengingat cara personal hygiene yang 

diberikan dengan media syair lagu. Bernyanyi akan menyebabkan belahan otak 

kanan dioptimalkan sehingga pesan yang diberikan akan lama tinggal di memori 

anak. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

tentang penerapan metode bernyanyi terhadap kemandirian dalam personal hygiene 

pada anak usia pra sekolah. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

6.1 Simpulan  

1. Anak usia pra sekolah sebagian besar tidak mandiri dalam personal hygine 

sebelum diberikan metode bernyanyi pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. 

2. Anak usia pra sekolah berubah menjadi mandiri dalam personal hygiene 

setelah diberikan metode bernyanyi pada kelompok kontrol dan kelompok 

perlakuan. 

3. Ada pengaruh metode bernyanyi terhadap perilaku kemandirian dalam 

personal hygiene anak usia pra sekolah. 

6.2 Saran  

1. Bagi Responden 

Responden dapat mempromosikan personal hygiene dengan baik dan 

menjadikan sebagai kebiasaan. Jika anak sudah mandiri secara personal 

hygiene maka status kesehatan juga akan meningkat.
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2. Bagi Orang Tua 

Orang tua bisa menggunakan metode bernyanyi sebagai metode 

pembelajaran tidak hanya dalam personal hygiene tetapi dalam aspek yang 

lain. 

3. Bagi Sekolah 

Sekolah diharapkan untuk memfasilitasi dalam kurikulum pembelajaran 

atau sarana prasarana dalam meningkatkan kemandirian personal hygiene 

anak. 

4. Bagi Perawat 

Perawat atau petugas kesehatan dapat menerapkan metode bernyanyi 

sebagai salah satu metode untuk meningkatkan kemandirian personal 

hygiene pada anak. 

5. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode baru dalam meningkatkan 

kemandirian personal hygiene anak atau dapat menggunakan metode 

bernyanyi untuk meningkatkan aspek kemandirian anak yang lain. 
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Lampiran  1 

SATUAN ACARA PENYULUHAN 

Topik: Pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian dalam personal hygiene 

pada anak usai pra sekolah 

Sasaran: Siswa TK. Dharma Wanita 03 

Hari, Tanggal: Disesuaikan 

Tempat: TK. Dharma Wanita 03 

Tujuan Instruksional Umum 

Setelah dilakukan penyuluhan kesehatan selama 1 kali pertemuan, diharapkan 

anak dapat mengerti dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya 

kebersihan diri, sehingga meningkatkan kemauan dan kemampuan peserta untuk 

mempunyai tingkah laku yang dapat mengoptimalkan personal hygiene 

Tujuan Khusus 

Setelah mengikuti penyuluhan selama 1 x 40 menit, diharapkan peserta 

penyuluhan kesehatan mampu: 

1. Mengetahui pengertian kebersihan diri 

2. Mengetahui tujuan/manfaat kebersihan diri 

3. Mengetahui cara menggosok gigi, cuci tangan, memotong kuku dan 

membersihkan rambut dengan benar 

Materi 

Personal hygiene yang meliputi  

1. Membiasakan cuci tangan  

2. Gigi terlihat bersih 

3. Kuku terlihat pendek dan bersih  

4. Rambut terlihat rapi dan bersih 
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Metode 

Bernyanyi  

Demonstrasi  

Media 

1. Video 

Pelaksanaan  

Hari pertama 

No WAKTU KEGIATAN 

PENYULUHAN 

KEGIATAN PESERTA 

 

1 

Pembukan 

5 menit 

1. Mengucapkan salam 

2. Memperkenalkan diri 

3. Menjelaskan tujuan 

1. Menjawab salam 

2. Mendengarkan 

3. Mendengarkan 

2 Pelaksanaan 

40 menit 

 

 

 

 

 

1. Menjelaskan tujuan 

personal hygiene 

2. Memutarkan video cara 

mencuci tangan dengan 

benar 

3. Mendemonstrasikan cara 

cuci tangan, memotong 

kuku, mencuci rambut, 

menggosok gigi dengan 

benar 

1. Mendengarkan 

 

2. Mendengarkan 

 

3. Mengikuti dan 

memperagakan 

sendiri 

3 Evaluasi 

5 menit 

Menanyakan kembali kepada 

siswa tentang materi yang 

sudah di jelaskan 

Menjawab pertanyan 

4 Penutupan 1. Mengucapkan terima 

kasih atas peran peserta 

2. Mengucapkan salam 

penutup 

1. Mendengarkan 

2. Menjawab salam 

penutup 

 

Evaluasi 

1. Kriteria struktur  

a. Peserta hadir di tempat yang telah ditentukan 

2. Kriteria proses 

a. Peserta antusias terhadap materi personal hygiene 
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b. Peserta mendengarkan dan memperhatikan materi personal hygiene 

3. Kriteria hasil 

a. Peserta mengetahui dan mempu mempraktikkan tentang personal 

hygiene 

Media lagu 

1. Menuci tangan 

 

Gambar 1 Cara Mencuci Tangan Dengan Benar 

Sumber : http://dinkes.lumajangkab.go.id/tangan-yang-bersih-awali-hidup-sehat/ 

Irama : pelangi 

Lirik: 

Ayo cuci tangan 

Siapkan sabunnya 

Mulai dari depan 

Hingga kebelakang 

Sela buku jari 

Kuku juga jempol 

Sampai pergelangan 
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Bersih semuanya 

2. Sikat Gigi 

 

Gambar 2 Cara Menggosok Gigi Dengan Benar 

Sumber : paulsiodadds.com  

Irama : Abang Tukang Bakso 

Ayo sikat gigi, ambillah sikatmu, dan juga odolmu 

Mulai dari depan, yang atas dan bawah, gigi dalam juga 

Yang kanan dan kiri, attas juga bawah, sikat dengan bulat 

Lidah jangan lupa, kumur dan bersihkan, gigi mulutku sehat 

3. Memotong kuku 

 

Gambar 3 Cara Memotong Kuku 

Irama : Potong bebek angsa 
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Ayo potong kuku, dengan gunting kuku 

Mulai dari tangan, smua lima jari 

Hingga ke kaki, kanan dan kiri 

Sampai semua kuku jadi bersih 

4. Mencuci Rambut 

 

Gambar 4 Cara mencuci Rambut Dengan Benar 

Sumber : https://www.cerpen.co.id/post_141406.html 

 

Irama : balonku 

Rambut sehat dan bersih 

Basahi dengan air 

Bersihkan dengan sampo 

dan bilas hingga bersih 

keringkan dengan handuk hey sampai kering semua 

Sisir supaya rapi 

Aku siap bermain 
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Lampiran  2 

LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN 

BAGI SAMPEL 

 

1. Judul penelitian 

Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Kemandirian Dalam Personal Hygiene 

Pada Anak Usia Pra Sekolah 

2. Tujuan  

Untuk menganalisis pengaruh metode bernyanyi terhadap kemandirian 

personal hygiene pada anak usia pra sekolah 

3. Perlakuan yang diterapkan pada sampel 

Penelitian ini merupakan penelitian quasy experimental yaitu memberikan 

intervensi berupa lagu dan lembar observasi untuk mengamati perilaku 

kemandirian anak dalam personal hygiene. 

4. Manfaat bagi sampel 

Meningkatkan kemandirian dalam personal hygiene pada anak, membantu 

orang tua dalam menumbuhkan rasa kemandirian dalam personal hygiene pada 

anak usia pra sekolah, serta sebagai dasar untuk pengembangan ilmu 

keperawatan. 

5. Bahaya Potensial dan Antisipasi 

Lembar kuesioner yang diberikan sudah ter-uji tetapi untuk mengantisipasi 

yang dilakukan peneliti bila ada muncul keluhan seperti responden mengeluh 

sakit saat dilakukan pengisian kuesioner yakni dengan menghentikan 

sementara tindakan yang dilakukan pada responden, lalu mengkaji keluhan 

sakit yang dirasakan berasal darimana dan apakah bersedia dilanjutkan atau 

tidak. Peneliti bertanggung jawab selama masa penelitian. 

6. Pernyataan persetujuan sebagai subjek penelitian (informed consent) 

Sebelum dilakukan penelitian, subjek penelitian menandatangani pernyataan 

persetujuan (informed consent) penelitian yang diketahui oleh dua orang saksi 

dan sah menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

Penandatanganan ini didahului dengan penjelasan mengenai jenis penelitian, 

prosedur penelitian serta hak dan kewajiban sebagai sampel (subjek 

penelitian). Penandatanganan surat persetujuan ini bersifat sukarela dan tanpa 

tekanan dari pihak siapapun. Jika subjek penelitian menolak penandatanganan 

surat persetujuan maka tidak akan diteruskan sebagai sampel penelitian. 

7. Hak untuk mengundurkan diri 

Sampel berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa konsekuensi yang 

merugikan sampel. 

8. Insentif untuk sampel 

Sampel yang mengikuti penelitian ini tidak mendapatkan intensif berupa uang 

tetapi berupa souvenir yang telah disiapkan peneliti 
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9. Adanya jaminan kerahasiaan data 

Peneliti menjamin kerahasiaan identitas serta informasi yang sampel berikan. 

Informasi yang sampel berikan digunakan untuk mengembangkan mutu 

pelayanan dan tidak akan digunakan untuk maksud lain. Bahwa setelah selesai 

penelitian subjek akan diberi informasi mengenai hasil penelitian secara 

umum. 

10. Contact person 

Jika ada hal-hal yang belum jelas, partisipan dipersilakan mengajukan 

pertanyaan kepada peneliti atau menghubungi peneliti melalui nomor telepon 

peneliti (087850836368), alamat: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga 

Surabaya. 

 

 

Peneliti, 

 

 

Intan Rulinita Sari 
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PENJELASAN TENTANG PENELITIAN DAN PERNYATAAN 

KERAHASIAAN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian: Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Kemandirian Dalam 

Personal Hygiene Pada Anak Usia Pra Sekolah 

 

 

Saya mahasiswa Universitas Airlangga Fakultas Keperawatan Program Studi S1 

Pendidikan Ners bermaksud mengadakan penelitian untuk menganalisis pengaruh 

Metode Bernyanyi Terhadap Kemandirian Dalam Personal Hygiene Pada Anak 

Usia Pra Sekolah. Peneliti sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak responden 

dengan cara menjamin kerahasiaan identitas dan data yang diberikan, baik dalam 

pengumpulan, pengolahan maupun analisa data. Peneliti sangat mengharapkan 

responden untuk mengisi kuesioner yang diberikan dengan sejujur-jujurnya. 

Melalui penjelasan singkat ini peneliti sangat mengharapkan partisipasi 

Anda berperan serta dalam penelitian ini. Jika ada hal-hal yang belum jelas, 

partisipan dipersilakan mengajukan pertanyaan kepada peneliti atau menghubungi 

peneliti melalui nomor telepon peneliti (087850836368), alamat: Fakultas 

Keperawtan Universitas Airlangga Surabaya. 

Atas kesediaan dan partisipasinya peneliti ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Bangkalan, … 2018 

        Peneliti 

 

 

 

     Intan Rulinita Sari 

          NIM. 131411131075 
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INFORMED CONSENT 

(LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN) 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama (kode) : 

Umur  : 

Alamat  : 

 

Setelah diberikan penjelasan tentang tujuan dan manfaat penelitian ini, 

maka saya, memahami tujuan yang nantinya akan bermanfaat bagi diri saya sendiri 

maupun orang lain yang juga mengalami kendala dalam menyusui, saya mengerti 

bahwa penelitian ini akan menghormati hak-hak saya sebagai responden dan saya 

berhak menghentikan keikutsertaan saya dalam penelitian ini jika merasa 

keberatan. 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan: *Bersedia/ Tidak Bersedia  

    (*coret yang tidak perlu) 

Menjadi responden penelitian Skripsi dengan judul “Pengaruh Metode Bernyanyi 

Terhadap Kemandirian Dalam Personal Hygiene Pada Anak Usia Pra Sekolah” dan 

menjawab semua pertanyaan yang disediakan dengan jujur dan tidak ada paksaan 

dari orang lain. 

Saya mengerti bahwa catatan mengenai data penelitian ini akan 

dirahasiakan dan semata-mata hanya untuk keperluan ilmu pengetahuan. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat. 

 

Bangkalan,.. …  2018 

    Peneliti          Responden 

 

       

 

 

 

 

 

Saksi 1 
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FORMAT PENGUMPULAN DATA DAN KUESIONER 

 

Judul Penelitian : Pengaruh Metode Bernyanyi Terhadap Kemandirian 

Dalam Personal Hygiene Pada Anak Usia Pra 

Sekolah 

Tanggal Penelitian      :  2018 

Umur Responden   : Tahun 

Kode Responden   : 

Petunjuk:  

 Diisi oleh responden. 

 Bacalah dengan teliti semua pernyataan di bawah ini. 

 Jawablah pertanyaan berikut ini dengan lengkap. 

 Mohon kesediaan Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia. 

 

Data Responden 

A. Data Demografi 

1) Inisial nama Orang Tua  : ............  

2) Jumlah anak    : ............ orang  

3) Inisial Nama Anak  : ................. 

4) Umur anak    : ............ bulan .......... hari  

5) Anak Ke -   :.............. 

6) Jenis Kelamin Anak  : L/P 
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LEMBAR KUESIONER KEMANDIRIAN PERSONAL HYGIENE 

 

Lembar Observasi Kemandirian Anak dalam kebersihan diri 

No.  Kegiatan 
Tanggal  

       

1. Mencuci tangan sebelum makan        

2. Mencuci tangan setelah makan        

3. Mencuci tangan setelah dari toilet        

4. Mencuci tangan setelah bermain        

5. Mencuci tangan sebelum tidur        

6. Menggosok gigi di pagi hari        

7. Menggosok gigi di sore hari        

8. Memotong kuku        

9. Mencuci rambut        

10. Menyisir rambut        

 

Keterangan : 

V : jika dilakukan 

X : jika tidak dilakukan  
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No.  Kegiatan 
Tanggal  

       

1. Mencuci tangan sebelum makan        

2. Mencuci tangan setelah makan        

3. Mencuci tangan setelah dari toilet        

4. Mencuci tangan setelah bermain        

5. Mencuci tangan sebelum tidur        

6. Menggosok gigi di pagi hari        

7. Menggosok gigi di sore hari        

8. Memotong kuku        

9. Mencuci rambut        

10. Menyisir rambut        

 

Keterangan : 

V : jika dilakukan 

X : jika tidak dilakukan   
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No.  Kegiatan 
Tanggal  

       

1. Mencuci tangan sebelum makan        

2. Mencuci tangan setelah makan        

3. Mencuci tangan setelah dari toilet        

4. Mencuci tangan setelah bermain        

5. Mencuci tangan sebelum tidur        

6. Menggosok gigi di pagi hari        

7. Menggosok gigi di sore hari        

8. Memotong kuku        

9. Mencuci rambut        

10. Menyisir rambut        

 

Keterangan : 

V : jika dilakukan 

X : jika tidak dilakukan 
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Sertifikat etik 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat telah melakukan penelitian 
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Hasil Desktriptif Statistik Kemandirian dalam Personal Hygiene Anak Usia Pra 

Sekolah 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

HASIL POST 38 48 199 127,7

1 

49,731 

Valid N 

(listwise) 

38 
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Analisis Kemandirian Personal Hygiene Pada Anak Usia Pra Sekolah dengan 

Wilcoxon Signed Rank Test SPSS 24 Kelompok Perlakuan 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Posttest Perlakuan 18 1,00 ,000 1 1 

Pretest Perlakuan 18 2,00 ,000 2 2 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Ranks 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Pretest Perlakuan - 

Posttest Perlakuan 

Negative 

Ranks 

0a ,00 ,00 

Positive Ranks 18b 9,50 171,00 

Ties 0c   

Total 18   

a. Pretest Perlakuan < Posttest Perlakuan 

b. Pretest Perlakuan > Posttest Perlakuan 

c. Pretest Perlakuan = Posttest Perlakuan 

 

Test Statisticsa 

 

Pretest 

Perlakuan - 

Posttest 

Perlakuan 

Z -4,243b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,000 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Analisis Kemandirian Personal Hygiene Pada Anak Usia Pra Sekolah dengan 

Wilcoxon Signed Rank Test SPSS 24 Kelompok Kontrol 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Minimu

m 

Maximu

m 

Posttest 

Kontrol 

20 1,95 ,224 1 2 

Pretest Kontrol 20 2,00 ,000 2 2 

 

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 N 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Pretest Kontrol - 

Posttest Kontrol 

Negative 

Ranks 

0a ,00 ,00 

Positive Ranks 1b 1,00 1,00 

Ties 19c   

Total 20   

a. Pretest Kontrol < Posttest Kontrol 

b. Pretest Kontrol > Posttest Kontrol 

c. Pretest Kontrol = Posttest Kontrol 

 

Test Statisticsa 

 

Pretest 

Kontrol - 

Posttest 

Kontrol 

Z -1,000b 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

,317 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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Analisis Kemandirian Personal Hygiene Pada Anak Usia Pra Sekolah dengan 

Mann Whitney U Test Spss 24 Posttest Perlakuan Dan Kontrol 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

HASIL 

POST 

38 127,97 49,932 48 199 

KELAS 38 1,53 ,506 1 2 

 

 

Mann-Whitney Test 

Ranks 

 KELAS N Mean Rank Sum of Ranks 

HASIL 

POST 

perlakuan 18 29,50 531,00 

kontrol 20 10,50 210,00 

Total 38   

 

 

Test Statisticsa 

 

HASIL 

POST 

Mann-Whitney U ,000 

Wilcoxon W 210,000 

Z -5,270 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

Exact Sig. [2*(1-tailed 

Sig.)] 

,000b 

a. Grouping Variable: KELAS 

b. Not corrected for ties. 
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