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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

quasy experiment dengan dua kelompok yaitu kelompok kontrol dan intervensi. 

Pada kelompok intervensi diberikan pelatihan berupa pelatihan pencegahan 

bullying dan kelompok kontrol diberikan leaflet. Suatu kelompok sebelum 

diberikan perlakuan diawali dengan pre-test dan kemudian setelah perlakuan 

dilakukan pengukuran kembali (post-test) (Nursalam, 2013). 

Tabel 3.1. 

Subyek Pre-test Perlakuan Post-test 

K-A O I O2 

K-B O - O2 

Keterangan: 

K-A : Subyek perlakuan 

K-B : Subyek kontrol 

-  : Aktivitas lainnya 

 

O: Pengukuran Pengetahuan dan sikap siswa sebelum dilakukan pelatihan 

pencegahan bullying pada kedua kelompok 

  

I      : Intervensi pelatihan pencegahan bullying  

 

O2  : Pengukuran Pengetahuan dan sikap siswa setelah dilakukan pelatihan yang 

diberikan pada kelompok intervensi 
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B. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

a. Populasi 

Populasi adalah subyek yang telah memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan (Nursalam, 2013). Populasi penelitian ini adalah siswa 

SMP Negeri 11 Yogyakarta kelas VII yang berjumlah 136 siswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian populasi yang dapat digunakan sebagai subyek 

penelitian melalui sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini akan 

diambil dengan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :  

   

Keterangan : 

n: jumlah sampel 

N: jumlah populasi 

e: batas toleransi kesalahan (error tolerance) : 5% (0,05) 

n   =       N 

  1 +Ne² 

           =     136 

                   1  + 136 x (0,05)² 

             =      136 

                             1+ 136 x 0,0025 

                             =    136 
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         1,34 

                           =    101 

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 101 responden. Peneliti akan menambahkan 10% dari total responden 

untuk mengantisipasi gugurnya responden. Sehingga jumlah responden 

keseluruhan adalah 111 responden. Tehnik sampling yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah simple random sampling dan diambil berdasarkan kriteria 

inklusi. 

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penelitian ini : 

a) Kriteria Inklusi 

a. Siswa yang bersedia menjadi responden 

b. Siswa di SMP Negeri 11 Yogyakarta kelas VII 

c. Siswa yang tidak mengalami masalah psikososial 

b) Kriteria Ekslusi 

a. Siswa yang tidak mengembalikan kuesioner 

b. Siswa yang mengundurkan diri 

c. Siswa yang tidak termasuk dalam kelas yang dipilih 

C. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi penelitian:  SMP Negeri 11 Yogyakarta 

Waktu penelitian:  Penelitian yang akan dilakukan antara bulan Mei – 

Agustus 2017. 
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D. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel penelitian adalah  suatu sifat yang akan diukur dan diamati dalam 

penelitian yang nilainya akan bervariasi antara satu objek dan satu objek 

lainnya (Riyanto, 2011). Dalam penelitian ini peneliti menentukan variabel 

dependen adalah pengetahuan dan sikap siswa dan variabel independen adalah 

pelatihan pencegahan bullying. 

E. DEFINISI OPERASIONAL 

Tabel 3.2. Definisi Operasional 

Variabel  Definisi Operasional  Alat Ukur Hasil Ukur Skala 

Pengetahuan 

tentang 

bullying  

Pengetahuan tentang 

bullying adalah hasil 

ukur tingkat 

pengetahuan siswa 

SMP kelas VII 

tentang perilaku 

bullying pada teman 

sebaya secara 

sengaja yang 

mencakup bullying 

fisik, non fisik dan 

cyberbullying 

dengan tujuan 

menyakiti korban 

yang dilakukan 

berulang ulang baik 

disekolah maupun 

ditempat lain. 

Kuesioner 

pengetahuan 

bullying 

dengan 

jumlah 

pernyataan 

17. 

Benar (B), Salah 

(S), dan Tidak 

Tahu (TT) yang 

akan 

diinterpretasikan 

menjadi 

kategori Baik: 

76-100%,  

Cukup: 56-75%,  

Kurang : < 55%  

Ordinal 

Sikap Sikap adalah 

persepsi siswa smp 

kelas VII tentang 

perilaku bullying 

yang mencakup 

bullying fisik, 

bullying non fisik 

dan cyberbullying.  

Kuesioner 

sikap 

bullying 

dengan 

jumlah 

pernyataan 

21. 

Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), 

Kurang Setuju 

(KS), Tidak 

Setuju (TS), 

Sangat Tidak 

Setuju (STS) 

yang 

diinterpretasikan 

menjadi positif ( 

>75%), negatif 

(<55%), dan 

Ordinal 
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netral (56-74%) 

Pelatihan 

pencegahan 

bullying 

Pelatihan 

pencegahan bullying 

adalah suatu 

pelatihan yang 

memberikan materi 

melalui edukasi 

maupun teknik 

lainnya mengenai 

pencegahan bullying  

yang diberikan 

kepada kelompok 

siswa yang menjadi 

responden penelitian. 

   

 

F. INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar proses pengumpulan data lebih 

mudah diolah dan hasilnya lebih baik (Saryono, 2011). 

1. Kuesioner pengetahuan perilaku bullying 

Kuesioner pengetahuan perilaku bullying merupakan kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa tentang perilaku bullying. 

Kuesioner ini merupakan kuesioner yang dibuat oleh Prayunika (2016) 

yang terdiri dari 17 pertanyaandengan menggunakan closed ended 

question dan menggunakan skala Guttman, yaitu benar bernilai 1, salah 

dan tidak tahu bernilai 0. Kuesioner akan diinterpretasikan dengan baik 

(76-100%), cukup (56-75%), dan kurang (<55%). 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi kuesioner pengetahuan perilaku bullying 

No Variabel Unsur No Item Jumlah 

1. Pengetahuan 

bullying 

1. Definisi 

bullying                 

2. Karakteristik 

bullying 

3. Karakteristik 

pelaku dan korban 

bullying 

4. Jenis dan wujud 

bullying 

5. Faktor yang 

mempengaruhi 

bullying 

6. Dampak 

bullying 

1,2 

 

3,4,5 

 

6,7,8 

 

 

9,10,11,12 

 

13,14 

 

 

15,16,17 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

2. Kuesioner sikap terhadap perilaku bullying 

Kuesioner sikap terhadap perilaku bullying ini merupakan kuesioner 

yang digunakan untuk mengukur sikap siswa tentang bullying. Kuesioner 

ini merupakan hasil modifikasi peneliti dari kuesioner perilaku bullying 

yang dibuat oleh Lismayanti (2016). Kuesioner ini terdiri dari 21 

pernyataan dengan semua item penrnyataan merupakan pernyataan 

unfavorable. Skala yang digunakan adalah skala likert dengan sangat 

setuju (1), setuju (2), kurang setuju (3), tidak setuju (4), dan sangat tidak 

setuju (5). Kuesioner ini akan diinterpretasikan dengansikap positif (> 

75%),negatif (< 55%) dan netral (56-74%). 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi kuesioner sikap terhadap bullying 

No Variabel  Unsur No item Jumlah  

1. Sikap 

terhadap 

perilaku 

bullying  

Fisik 1,2,3,4,5 5 

2.  Verbal 6,7,8,9,10 5 

3.  Relasional 12,13,14,15 5 

4.  Cyberbullying 16,17,19,20 5 

5.  Bullying tidak 

langsung 

21,22,23,24,25 5 

 

G. CARA PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian 

ini menggunakan data primer yang diperoleh dari subyek yang telah 

memenuhi kriteria inklusi melalui pengisian kuesioner dan data sekunder 

yang diperoleh dari penelitian sebelumnya oleh (Lismayanti, 2016), 

gambaran umum lokasi penelitian, dan data demogafi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan berikut : 

1. Tahap persiapan 

Peneliti mengajukan permohonana izin kepada Program Studi Ilmu 

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk 

mendapatkan surat izin pelaksanaan penelitian. Setelah mendapatkan 

surat izin peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada 

Bankesbanpol untuk mendapatkan surat izin penelitian dan diberikan ke 

pemerintahan kota. Peneliti menyerahkan surat izin penelitian dari pihak 

pemerintahan kota kepada kepala sekolah SMP Negeri 11 Yogyakarta 

dan menjelaskan tujuan penelitian untuk mendapatkan izin melakukan 

penelitian di tempat tersebut. Peneliti berdiskusi dengan pihak sekolah 
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tentang penelitian dan mendapatkan izin serta pembagian jadwal 

pelaksanaan.  

2. Tahap pelaksanaan 

 Setelah mendapatkan izin peneliti memperkenalkan diri dan 

menjelaskan kepada responden terkait tujuan penelitian. Peneliti 

menjelaskan hak-hak sebagai responden termasuk hal untuk menolak 

mengsisi kuesioner sebelum pengisian kuesioner dilakukan. Peneliti 

memberikan kuesioner pre yang berupa amplop berisi kuesioner 

pengetahuan dan surat izin orang tua agar orang tua responden 

memberikan izin dan mengetahui akan di berikan suatu pelatihan 

pencegahan bullying. Peneliti menjelaskan cara pengisian kuesioner 

kepada responden. Peneliti menjelaskan bahwa harus diisi dirumah dan 

juga orang tua harus membaca dan menandatangani surat izin yang sudah 

dibuat bagi orang tua yang mengizinkan anaknya untuk menjadi 

responden. Peneliti kembali lagi ke tempat penelitian untuk mengambil 

kuesioner dan surat izin dan ada beberapa siswa yang belum dibagikan 

dikarenakan tidak masuk ketika pembagian kuesioner. Peneliti 

membagikan kuesioner dan surat izin kepada beberapa siswa yang belum 

mendapatkan kuesioner dan surat izin. Peneliti memeriksa kejelasan dan 

kelengkapan kuesioner dan memilah kuesioner yang menjadi kriteria 

eksklusi dan mendapatkan jumlah responden sebanyak 86 siswa. Peneliti 

membagi responden dalam kelompok kontrol dan kelompok intervensi. 

Setelah data dikumpulkan, dosen pembimbing memberikan intervensi 

kepada kelompok intervensi. Peneliti kembali ke tempat penelitian 
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setelah intervensi dengan jeda waktu 2 hari dan  memberikan kuesioner 

post test kepada siswa kelompok intervensi dan kontrol. 

3. Tahap penyusunan laporan  

 Pada tahap ini peneliti sudah mendapatkan data pre dan post yang 

sudah terkumpul dan peneliti mengolah data untuk dijadikan 

pembahasan, hasil, kesimpulan dan saran. 

H. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1. Uji validitas 

Uji validitas kuesioner pengetahuan perilaku bullying dan sikap terhadap 

perilaku bullying menggunakan uji validitas korelasi pearson product 

moment karena dalam uji coba validitas intrument ini menggunakan skala 

likert: 

rxy = ΝΣΧΥ – (ΣΧ). (ΣΥ) 

  
    (ΝΣΧ²  - (ΣΧ)²   (ΝΣΥ)² - (ΣΥ)² 

Keterangan :  

rxy: Korelasi antara variabel x dan y  

N : Banyaknya subjek  

ΣX : Skor ganjil  

ΣY : Skor genap  

X dan Y : Skor masing-masing skala  

Menurut Dahlan (2014), kuesioner dikatakan valid jika nilai r hitung > 

0,3494 dengan jumlah 30 responden. 
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Hasil uji validitas kuesioner menggunakan pearson product 

moment didapatkan 21 pernyataan valid untuk kuesioner Sikap Bullying. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam kuesioner pengetahuan perilaku bullying dan sikap 

siswa terhadap bullying menggunakan uji Cronbach’s Alpha : 

rᵢᵢ =               k Σ Sᵢ²  

k - 1  Sᵗ² 

Keterangan : 

rᵢᵢ : Koefisien reliabilitas test 

k : cacah butir 

Sᵢ² : varians skor butir 

Sᵗ² : varians skor total 

Uji reliabilitas dikatakan reable jika hasil uji cronbach’s > konstanta 

(0,06) (Riyanto, 2011). Hasil uji reliabilitas kuesioner menggunakan 

cronbach’s untuk kuesioner sikap bullying niali reliabilitasnya yaitu 

0,763. Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa kuesioner sikap 

bullying dapat digunakan untuk pengambilan data. 

I. ANALISIS DATA DAN PENGOLAHAN DATA 

1. Pengolahan data 

Kuesioner yang disebarkan kepada responden akan didapatkan data dan 

selanjutnya akan diolah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: \ 

 

 



11 
 

 
 

a. Editing 

Pada tahap editing dilakukan untuk memeriksa kembali kelengkapan 

jawaban responden dengan memeriksa data dan jawaban. Jika terdapat 

data yang tidak lengkap maka kuesioner tersebut dikeluarkan (droup out). 

b. Coding 

Pada tahap ini dilakukan pemberian kode berupa kolom-kolom yang 

berisi nomor responden dan nomer pernyataan agar dapat memudahkan 

dalam pengolahan data.  

c. Data entry (processing) 

Data entry ini memasukan data yang diberikan kode dalam kolom dari 

masing-masing responden ke dalam program komputer, dan dalam 

penelitian ini menggunkan program SPSS. 

d. Pembersihan data (cleaning) 

Dalam pembersihan data ini semua data dari responden yang telah 

dimasukkan kedalam aplikasi komputer perlu dicek kembali 

kemungkinan adanya kesalahan dalam pemberian kode, 

ketidaklengkapan data dan lainnya, sehingga kesalahan tersebut dapat 

dilakukan pembetulan (Notoadmodjo, 2010). 

2. Analisa data 

a. Analisa Univariat 

 Analisa univariat dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

karakteristik demografi meliputi umur, dan jenis kelamin dan 

pengetahuan siswa sebelum diberikan intervensi, pengetahuan siswa 
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setelah diberikan intervensi, sikap siswa sebelum diberikan intervensi 

dan sikap siswa setelah diberikan intervensi. 

b. Analisa bivariat 

 Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui perbedaan 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok 

kontrol, apabila data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji 

statistik yaitu uji wilcoxon. Kemudian untuk mengetahui perbedaan 

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok 

intervensi apabila data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji 

statistik yaitu uji wilcoxon. Untuk mengetahui perbedaan sikap sebelum 

dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok kontrol dan apabila 

data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji wilcoxon. Untuk 

mengetahui perbedaan sikap sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

pada kelompok intervensi dan apabila data tidak terdistribusi normal 

maka digunakan uji statistik yaitu uji wilcoxon. Untuk mengetahui 

perbedaan pengetahuan sebelum diberikan intervensi antara kelompok 

kontrol dan intervensi apabila data tidak terdistribusi normal maka 

digunaka uji statistik yaitu mann whiteney. Untuk mengetahui perbedaan 

sikap sebelum diberikan intervensi antara kelompok kontrol dan 

intervensi apabila data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji 

statistik yaitu uji mann whiteney. Untuk mengetahui perbedaan 

pengetahuan setelah diberikan intervensi pada kelompok kontrol dan 

intervensi apabila data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji 

statistik yaitu uji mann whiteney. Dan untuk mengetahui perbedaan 
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sikap setelah diberikan intervensi pada kelompok kontrol dan intervensi 

apabila data tidak terdistribusi normal maka digunakan uji statistik yaitu 

uji mann whiteney.  

J. ETIK PENELITIAN 

Penelitian ini telah disetujui oleh komisi etik FKIK Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor : 282/EP-FKIK-UMY/V/2017. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip-prinsip etis yang 

diterapkan dalam penelitian, dari proposal penelitian sampai hasil penelitian 

yang dipublikasikan (Notoadmodjo, 2010). 

Prinsip etika dalam penelitian terdiri dari menghormati harkat dan 

martabat manusia sehingga peneliti harus mempersiapkan informed concent 

yang meliputi penjelasan manfaat penelitian, penjelasan kemungkinan 

resiko dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, manfaat yang didapatkan, 

persetujuan oleh peneliti dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

responden berkaitan dengan prosedur penelitian, persetujuan responden 

untuk tidak ikut serta atau mengundurkan diri dalam kegiatan penelitian, 

dan kerahasiaan identitas responden. Menghormati kerahasiaan dan privasi 

responden, keadilan inklusivitas, dan memperhitungkan manfaat dan 

kerugian yang ditimbulkan (Notoadmodjo, 2010). 

 


