
Lampiran I. Lembar Permohonan Menjadi Responden 

LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 

 

Kepada Yth. 

Siswa siswi SMP Negeri 11 Yogyakarta 

Dengan hormat, 

 Yang bertanda tangan di bawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu 

Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Nama : SERLY WIDIA NINGSIH 

NIM : 20130320056 

 Akan mengadakan penelitian tentang “PENGARUH PELATIHAN 

PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP 

SISWA TERHADAP BULLYING DI SMP NEGERI 11 YOGYAKARTA” 

 Untuk itu saya mohon kesediaan siswa siswi untuk menjadi responden 

dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan dirahasiakan dan 

digunakan hanya untuk penelitian ini. 

 Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaan siswa siswi 

sebagai respoden saya ucapkan terima kasih. 

      Yogyakarta, ........................... 2017 

        Peneliti, 

 

 

       Serly Widia Ningsih 



Lembar II. Lembar Persetujuan Menjadi Responden 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama responden   : 

Usia    : 

 Dengan ini menyatakan bahwa saya telah mendapatkan penjelasan maksud 

dari pengumpulan data untuk penelitian tentang “PENGARUH PELATIHAN 

PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP 

SISWA TERHADAP BULLYING DI SMP  NEGERI 11 YOGYAKARTA” 

Untuk itu secara sukarela saya menyatakan bersedia menjadi responden 

penelitian tersebut. Adapun bentuk kesediaan saya adalah bersedia mengisi 

kuesioner. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh 

kesadarn tanpa paksaan. 

       Yogyakarta ............................... 2017 

         Responden 

 

 

             (.................................................) 

 

 

 

 

 



Lampiran III. Lembar Perizinan Orang Tua 

LEMBAR PERIZINAN ORANG TUA 

Saya orang tua dari: 

Nama        : 

Kelas        : 

        Dengan ini saya menyatakan memberikan izin kepada anak saya untuk 

penelitian “Pengaruh Pelatihan Pencegahan Bullying Terhadap Pengetahuan Dan 

Sikap Siswa Terhadap Bullying Di SMP Negeri 11 Yogyakarta”. Apabila 

Bapak/Ibu ada keperluan untuk menanyakan terkait penelitian, dapat 

menghubungi peneliti dengan no hp. 085384850408 dan dosen pembimbing 

dengan no hp. 081393068151. 

 

      Yogyakarta ............................. 2017 

        Wali Murid 

 

 

           (......................................... ..........) 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran IV. Lembar Protokol Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populasi siswa kelas VII SMP 

Negeri 11 Yogyakarta 

Sample  

Kelompok intervensi, diberikan 

penjelasan mengenai bullying dan 

pencegahan bullying dan diberikan 

leaflet 

Kelompok kontrol 

Penilaian Pengetahuan 

dan Sikap siswa 

(pre test) 
 

Siswa mendemonstrasikan 

Tanpa intervensi penjelasan 

mengenai bullying dan 

pencegahan 

Penilaian Pengetahuan 

dan Sikap siswa 

(post test) 
 

Penilaian pengetahuan 

dan sikap siswa 

(post test) 
 

Diberikan Leaflet 

 

Simple Random 

Sampling 



LEMBAR KUESIONER 

Kuesioner pengetahuan perilaku bullying 

I. Identitas Responden  

1. Nama     : 

2. Usia     : 

3. Jenis Kelamin    : 

4. Kelas     : 

II. Petunjuk pengisian kuesioner 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teliti, kemudian beri 

tanda checklist (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. 

Keterangan B  : Benar 

  S  : Salah 

  TT  : Tidak tahu 

 

No Pernyataan B S TT 

1. Bullying merupakan perilaku negatif 

seperti mencela dan mencelakai teman 

yang dilakukan secara berulang 

sehingga menyebabkan seseorang tidak 

senang atau merasa tersakiti. 

   

2. Bullying adalah penggunaan kekerasan, 

ancaman atau paksaan untuk 

mengintimidasi orang lain. 

   

3. Ciri-ciri bullying adalah sering 

berperilaku agresif, sengaja melakukan 

kejahatan, dilakukan berkali-kali. 

 

   

4. Perilaku bullying dapat dilakukan oleh 

semua orang. 

 

   

5. Seseorang melakukan bullying atas 

dasar dendam atau iri hati, adanya 

semangat ingin menguasai korban 

dengan kekuatan fisik dan 

meningkatkan popularitas pelaku 

dikalangan teman sepermainan (preer 

group)-nya. 

 

   

 

 



No Pernyataan B S TT 

6. Bullying dapat dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok yang biasa 

disebut dengan geng. 

   

7.  Pelaku bullying biasanya merupakan 

seseorang yang mencari perhatian dari 

banyak orang dan suka menimbulkan 

permasalahan. 

   

8. Ciri-ciri korban bullying antara lain: 

korban cenderung pendiam, sulit 

bergaul dengan yang lain. 

   

9. Jenis bullying yang dapat dilihat 

dengan kasat mata dan terjadi sentuhan 

fisik antara pelaku dan korban itu 

merupakan jenis bullying fisik. 

   

10.  Bullying verbal merupakan bullying 

yang dapat terdetteksi lewat indera 

pendengaran. 

   

11. Perbuatan seperti membentak, 

meledek, menghina, danmencela 

merupakan jenis bullying verbal. 

   

12. Memandang sinis, memandang penuh 

ancaman, mendiamkan dan 

mengucilkan merupakan jenis bullying 

mental. 

   

13. Pola asuh orang tua yang tidak baik 

seperti orang tua yang selalu marah, 

mngkritik bahkan memanjakan 

anaknya, itu dapat menyebabkan 

perilaku bullying. 

   

14. Seseorang yang hidup dikeluarga yang 

salah satu anggota keluarganya sering 

memukul atau menyiksa dapat 

menyebabkan perilaku bullying. 

   

15. Dampak bullying ini sangat berbahaya 

jika tidak segera ditangani. 

   

16. Bullying dapat berdampak, seperti 

kepercayaan diri yang rendah, 

mengasingkan diri, menderita 

ketakutan sosial bahkan bisa sampai 

melakukan bunuh diri. 

   

17. Bullying tidak hanya berdampak secara 

fisik tetapi juga secara psikologis. 

   

 



Kuesioner sikap bullying 

 

A. Jawablah pertanyaan berikut secara jujur dengan memberi tanda checklist 

(√) pada kolom yang disediakan  

Pilihan jawaban : 

SS  : Sangat setuju 

S  : Setuju 

KS   : Kurang setuju 

TS   : Tidak setuju 

STS  : Sangat tidak setuju 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1. Saya pernah meninju teman 

saya tanpa sebab. 

     

2. Say apernah ditendang 

teman saya dengan sengaja. 

     

3. Bagi kami dorong-

mendorong tanpa sebab 

adalah hall biasa. 

     

4. Dengan niat yang kurang 

baik, boleh menyentuh 

bagian tubuh teman seperti 

mencolek, mengelus, 

mepeuk dan mencubit. 

     

5. Dilingkungan sekolah 

diperbolehkan untuk 

merusak barang teman 

dengan sengaja. 

 

     

6. Memanggil teman dengan 

julukan atau dengan 

panggilan yang membuat 

teman jengkel atau marah. 

 

     

7. Boleh menghina apabila 

melihat teman disekolah 

memiliki bentuk wajah 

yang kurang baik. 

 

 

     



No Pernyataan SS S KS TS STS 

8. Antar sesama teman boleh 

mengintimidasi atau 

pengancaman dengan kata-

kata seperti : awas kamu ya 

... 

     

9. Dengan sengaja menyuruh 

teman melakukan tindakan 

yang tidak dikehendaki 

olehnya. 

     

10. Meminta uang atau barang 

kepada teman dengan cara 

memaksa 

     

11. Dengan niat buruk 

mengadu domba teman 

agar dijauhi teman lainnya. 

     

12. Dalam bergaul boleh 

mengacuhkan teman tanpa 

sebab tertentu. 

     

13. Dengan niat kurang baik 

sengaja menuduh teman 

melakukan sesuatu hal 

buruk yang tidak dia 

lakukan. 

     

14. Dengan sengaja menjauhi 

atau mengucilkan teman 

yang tidak disenangi. 

     

15. Dizinkan melalui social 

media mengirimkan 

ancaman dengan kata-kata 

ejekan kepada teman 

melalui hp/internet 

(facebook, dll). 

     

16. Diizinkan melalui social 

media mengirimkan 

ancaman dengan kata-kata 

kasar kepada teman melalui 

hp/internet (facebook,dll). 

     

17. Saya sengaja 

menyebarluaskan berita 

kurang baik yang belum 

jelas kebenarannya melalui 

hp/internet (facebook,dll). 

     



No Pernyataan SS S KS TS STS 

18. Meminjam alat komunikasi 

teman seperti hp dengan 

niat memberikan ejekan 

dengan teman sejawa 

disekolah. 

     

19. Saya melakukan teror 

dengan niat yang buruk 

melalui hp/internet 

(facebook,dll). 

     

20. Jika teman melakukan 

kesalahan langsung 

menertawakannya di depan 

teman-teman lainnya. 

     

21. Saya sengaja memberikan 

benda-benda yang bisa 

membuat teman saya takut. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SATUAN ACARA PENGAJARAN 

Mata Ajar   : Pencegahan bullying terhadap pengetahuan dan sikap 

siswa terhadap bullying 

Pokok Bahasan  : Pelatihan pencegahan bullying terhadap pengetahuan dan 

sikap siswa terhadap bullying 

Sasaran   : Siswa siswi kelas VII SMP Negeri 11 Yogyakarta 

Semester   : VIII 

Waktu   : 60 menit 

Hari/Tanggal  : Selasa / 18 Juli 2017 

Tempat   : SMP Negeri 11 Yogyakarta 

I. Tujuan Instruksional Umum 

Setelah mengikuti pelatihan selama 65 menit, siswa siswi kelas VII SMP 

Negeri 11 Yogyakarta pada kelompok intervensi dapat  

II. Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mengikuti pelatihan selama 65 menit, siswa siswi kelas VII SMP 

Negeri 11 Yogyakarta pada kelompok intervensi dapat: 

1. Mengetahui pengertian bullying 

2. Mengetahui jenis perilaku bullying 

3. Mengetahui dampak bullying 

4. Mengetahui bagaimana cara meningkatkan empati 

5. Mengetahui bagaimana mengontrol diri 

III. Materi Pelatihan 

1. Definisi bullying  

Bullying mengandung tiga unsur yang mendasar dari perilaku 

bullying yaitu bersifat menyerang (agresif) dan negatif, dilakukan 

secara berulang-ulang, adanya ketidakseimbangan kekuatan antara 

pihak yang terlibat (Olweus, 1993).  



Bullying merupakan suatu kekerasan fisik dan psikologis yang 

berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok 

orang terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri 

dalam situasi dimana ada keinginan  untuk melukai atau menakuti 

orang dan membuat orang tertekan, trauma atau depresi dan tidak 

berdaya (KPAI, 2014).Bullying adalah perilaku seseorang atau 

sekelompok orang yang dilakukan secara berulang dengan tujuan 

menyakiti korban secara mental maupun fisik, dan biasanya terjadi pada 

anak dalam bentuk kekerasan anak yang dilakukan oleh teman 

sebayanya. Biasanya bullying terjadi berulang kali dan bahkan ada yang 

dilakukan secara sistematis (Kuriawati, 2015). 

2. Jenis bullying 

Menurut (Rosada, 2012 ; Levianti, 2008) tindakan bullying ada 

dua, yaitu bullying fisik dan bullying non fisik. 

a. Bullying fisik 

Bullying fisik adalah bullying yang dilakukan secara langsung dan 

dilakukan yang mengarah ke anggota fisik korban. Beberapa dari 

tindakan bullying fisik adalah berupa memukul, menendang, 

mengginggit, mendorong, menjambak, mencubit, juga mengunci 

seseorang didalam ruangan hingga memeras dan merusak barang-

barang milik orang lain. Adapun selain dari beberapa tindakan 

bullying tersebut yang termasuk bullying fisik adalah mencekik, 

meninju, memiting, mencakar, dan meludahi anak yang menjadi 

korban bullying (Dewi, 2014). 

b. Bullying non fisik,  

Bullying non fisik dibagi menjadi dua yaitu bullying verbal dan non 

verbal. Bullying verbal adalah kontak verbal secara langsung. 



Beberapa tindakan bullying verbal seperti mengancam, 

mempermalukan, merendahkan, menganggu, memberi panggilan 

nama, memaki, dan menyebarkan gosip. Bullying non verbal adalah 

perilaku yang non verbal  atau tidak langsung contohnya seperti 

memanipulasi persahabatan hingga retak, mendiamkan seseorang 

sehingga orang tersebut menjadi terpojokkan, dan sengaja 

mengucilkan seseorang.  Bullying verbal yang sering terjadi dan 

yang sengaja dilakukan oleh pelaku secara terus menerus dengan 

tujuan untuk melukai korban dan membuat tidak nyaman 

(Kurniawati, 2015).  

c. Bullying Relasional 

Bullying relasional ini merupakan bentuk lain dari tindakan 

bullying. Adapun bentuk lain selain bullying relasional adalah 

cyberbullying. Bullying relasional ini dapat menyebabkan 

korbannya merasa terasingkan atau terkucilkan secara sosial 

dengan cara pelaku mendeskriminasi korban berdasarkan ras, 

ketidakmampuan korban sehingga muncul harga diri yang lemah 

dan etnik. Selain itu juga jenis bullying ini digunakan pelaku untuk 

mengabaikan,  menolak, atau menghindarkan korban untuk masuk 

didalam pergaulan (coloroso dalam Dewi, 2014). 

d. Cyberbullying 

Cyberbullying merupakan suatu bentuk tindakan bullying yang 

terjadi di dunia cyber atau internet yang dilakukan oleh teman 

sebaya mereka. Tindakan bullying ini sering dialami oleh anak-



anak dan remaja dengan berbagai cara yang akan membuat korban 

malu, tindakan tersebut seperti mengunggah gambar maupun 

mengirim pesan yang bersifat mengancam yang akan membuat 

korban dilecehkan dan dihina (Patchin dan Hinduja, 2012). Para 

pelaku cyberbullying ini juga menganggap jika melakukan bullying 

lewat internet ini pihak sekolah tidak akan tahu dan orang tua pun 

tidak akan tahu, karena bagi  orang tua maupun orang dewasa yang 

yang tidak mengerti dunia internet maka akan sulit memantau apa 

saja yang dilakukan anak nya di dunia intenet (Narpaduhita dan 

Suminar, 2014). 

3. Faktor yang mempengaruhi bullying 

a. Faktor Internal  

i. Faktor Individu  

Faktor individu bisa dari berbagai aspek, seperti dari faktor 

psikologis anak yang menjadi korban bullying, faktor 

psikologis juga timbul karena adanya faktor lingkungan seperti 

hubungan korban bullying dengan teman sebayanya yang tidak 

akrab sehingga bisa terjadinya dampak pada kesehatan mental 

korban (Santrock, 2003). 

Selain dari faktor psikologis yang dapat mempengaruhi 

kejadian bullying, kemampuan akademis juga dapat 

mempengaruhi. Berdasarakan penelitian (Febriana B dan dkk, 

2016) bahwa dari beberapa korban bullying ini merasa dirinya 

bodoh, tidak bisa melakukan apapun, salah dalam melakukan 



sesuatu hal, bahkan merasa menjadi bahan omongan temannya 

ketika ada dua orang atau lebih sedang berbicara, dari pikiran 

korban yang negatif tersebut seringkali korban menjadi tidak 

percaya diri. 

ii. Faktor Keluarga 

Anak menjadi pelaku kekerasan disebabkan karena 

pengalaman, pengalaman dari keluarga yang tidak harmonis, 

dan mungkin anak tersebut menjadi pelaku atau subyek dari 

kekerasan tersebut. Kedekatan antara orangtua dan anak 

menjadi salah satu faktor yang dapat membuat anak menjadi 

pelaku maupun korban bullying. Orang tua yang sibuk bekerja 

dan tidak mempunyai waktu bahkan untuk mengawasi anak 

merupakan suatu hal yang dapat membuat anak menjadi 

kurang terkontrol dan sulit di atur sehingga jika kondisi ini 

terjadi cukup lama maka akan berdampak negatif bagi anak 

(Rahmawan, 2013). 

Selain kedekatan antara orang tua dan anak pola asuh juga 

mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku bullying. Terkadang 

orang tua ingin mendidik anak dengan benar tetapi dengan 

perilaku cenderung keras yang diterapkan anak akan mengikuti 

dan menerapkan dalam kehidupannya. Pola asuh yang keras 

yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang tua 

kepada anak misalnya, orang tua berinteraksi kepada anak 

secara dingin, bermusuhan, mengecewakan anaknya, acuh tak 



acuh, kurangnya kasih sayang kepada anak sehingga anak akan 

memperlakukan orang lain dengan cara yang sama dan akan 

meningkatkan kecenderungan perilaku bullying (Pontzer, 2010 

dalam Suparwi, 2015). 

a. Faktor Eksternal  

1) Faktor Lingkungan 

Lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat yang dapat 

mempengaruhi perilaku bullying. Tingkat pengawasan 

disekolah menentukan seberapa banyak kejadian bullying itu 

terjadi, dikarenakan rendahnya tingkat pengawasan anak 

dirumah oleh keluarga. Lingkungan sekolah seperti taman dan 

lapangan harus ditingkatkan pengawasannya karena anak-anak 

lebih banyak melakukan bullying ditempat tersebut (Novianti, 

2008 dalam Usman, 2013).  

Disekolah, anak-anak bergaul dengan teman sebayanya. 

Teman sebaya idealnya dapat memberikan informasi apapun 

dan dapat mengajak temannya dalam mencapai prestasi 

disekolah,  tetapi pada kenyataanya faktor dari teman sebaya 

juga dapat mempengaruhi perilaku bullying dan memberikan 

dampak yang negatif pada anak. Teman sebaya dapat juga 

membawa anak ke hal yang negatif, memperkenalkan alkohol, 

kenakalan, dan perilaku abnormal. Dalam pergaulan juga jika 

seorang anak diperlakukan seperti diabaikan, mendapatkan 

penolakan dalam kelompok tersebut sehingga anak merasa 



kesepian, dimusuhi dan akan berakibat pada kesehatan mental 

anak yang nantinya timbul masalah kriminal pada anak 

sehingga anak akan berusaha keras agar dapat diterima 

dikelompok teman sebayanya (Santrock, 2003 dalam Usman, 

2013). 

4. Dampak bullying 

Dampak dari perilaku bullying ini dapat menimbulkan gejala 

gejala seperti perubahan pada anak, seperti anak yang sebelumnya 

ceria mendadak berubah menjadi pendiam dikarenakan adanya 

tindakan perilaku bullying disekolah. Selain itu juga anak bisa 

menjadi cemas, mengurung diri, tidak percaya diri, kurangnya 

konsentrasi hingga prestasi disekolah menjadi turun (SEJIWA, 

2008 dalam Muliaty, 2012). 

Dampak lain yang dapat timbul bagi korban adalah korban timbul 

rasa cemas ketika berada dalam keadaan ramai, terisolasi, depresi 

bahkan dapat berakhir dengan bunuh diri. Akan tetapi dampak 

yang timbul bagi korban tidak langsung muncul pada diri korban 

karena dampak dari perilaku ini lebih terlihat dari psikis dan emosi 

korban dan prosesnya secara perlahan, dan dalam jangka waktu 

yang panjang pihak sekolah maupun orang tua bahkan korban tidak 

menyadari dampak tersebut (Prasetyo, 2011).Selain dari dampak 

psikologi yang ditimbulkan pada diri korban dampak fisik juga 

dapat terjadi seperti memar di daerah yang dipukuli oleh pelaku, 



lecet, bengkak, bahkan sulit untuk tidur dan nafsu makan menurun 

(Laeheem, 2013).  

4. Pelatihan pada siswa 

a. Meningkatkan empati 

Kurangnya rasa empati yang dimiliki pelaku pada korban yang 

menyebabkan pelaku tidak memahami apa yang dirasakan 

korban dan tidak peduli terhadap korban. Perasaan bersalah yang 

ada di diri pelaku sebenarnya muncul tetapi terkadang pelaku 

membenarkan apa yang sudah dilakukan karena menurutnya itu 

hal yang wajar yang biasa dilakukan dikelompok pergaulan 

mereka. Sehingga para pelaku bullying berhenti melakukan 

tindakan kekerasan karena tidak ingin lagi berurusan dengan 

korban bukan karena sikap empati pelaku terhadap korban 

(Rachmah, 2016). 

Empati adalah kecenderungan untuk dapat memahami perasaan 

dan pikiran orang lain, memahami apa yang dirasakan orang lain. 

Seseorang yang berempati cenderung toleran sesama manusia 

dan dapat mengendalikan diri, dan juga mempunyai pengaruh 

yang bersifat humanistik (Johnson dalam Sari, dkk, 2015). 

Keterampilan sosial dan emosial pada anak menjadi salah satu 

bagian yang dapat diarahkan agar anak dapat menjadi seseorang 

yang berkompeten secara sosial dilingkungan sekolah dan 

membangun suasana yang positif dilingkungan sekolah 

(Committe for children, 2012). 



Empati juga terdapat dua bagian, yaitu aspek kognitif dan aspek 

afektif. Aspek kognitif ini suatu kemampuan kognitif dalam 

memahami emosi korban. Pada aspek kognitif, seseorang harus 

dapat memahami reaksi korban, memberikan perhatian 

sepenuhnya kepada korban dan juga seseorang harus dapat 

memahami arti dari reaksi korban secara umum, makna dari 

situasi secara umum dan rekasi emosional yang muncul pada 

korban. Aspek afektif dalam hal ini proses emosi seseorang yang 

muncul baik dari sikap pikiran dan emosi yang muncul karena 

sadar ataupun tidak sadar, bereaksi langsung ketika melihat 

korban atau bisa disebut penularan emosi (Darrick Jollife dan 

David. F. Farrington dalam Sari, dkk, 2015). Dalam 

meningkakan empati pada siswa proses meningkatkan empati ini 

dilakukan melalui edukasi. 

b. Keterampilan sosial 

Keterampilan sosial adalah suatu kemampuan untuk 

menunjukkan perilaku yang baik dan dinilai secara postif 

maupun negatif oleh lingkungannya, seseorang dengan 

keterampilan sosial ini agar dapat berkomunikasi secara efektif 

baik verbal maupun nonverbal dengan situasi dan kondisi ketika 

itu. Keterampilan sosial ini membawa seseorang untuk dapat 

mengungkapkan apa yang dirasakan dan permasalahan apa yang 

sedang dihadapi sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang buruh 



menjadi tempat pelampiasan (Libet dan Lewinshon dalam Shofa, 

2015).  

Dalam keterampilan sosial ada beberapa aspek antara lain, 

hubungan dengan teman sebaya, manajemen diri, kemampuan 

akademis, kepatuhan terhdapa peraturan dan dapat menempatkan 

diri dalam suatu kelompok atau lingkungan. Hubungan dengan 

sebaya ini sama halnya dengan sikap empati, jika hubungan 

seseorang dengan teman sebayanya baik maka teman sebaya 

tersebut bisa menjadi orang yang dapat melindungi korban agar  

terhindar dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh teman 

sepergaulan yang lainnya. (Shofa, 2015). 

IV. Metode 

a. Ceramah 

b. Tanya Jawab 

V. Kegiatan Pembelajaran 

No Kegiatan Pengajar Waktu Kegiatan siswa kelas VII 

1. Mengucapkan salam, 

memperkenalkan diri dan 

berdoa bersama 

7 menit Menjawab salam, 

memperhatikan dan 

berdoa bersama 

2. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

4 menit Memperhatikan  

3. Bertanya kepada siswa kelas 

VII tentang pengetahuan 

bullying dan sikap terhadap 

bullying 

10 menit Menjawab pertanyaan 

4.  Menjelaskan dengan siswa 

kelas VII pengetahuan 

tentang bullying dan 

bagaimana meningkatkan 

empati 

25 menit Memperhatikan 

5. Mendorong dan 

memberikan kesempatan 

10 menit Bertanya dan menjawab 

pertanyaan pengajar 



pada siswa kelas VII untuk 

bertanya dan pengajar 

bertanya tentang materi 

yang sudah disampaikan 

7. Evaluasi secara lisan 5 menit Menjawab pertanyaan 

8. Menutup pertemuan, 

membaca doa dan 

mengucap salam 

5 menit Memperhatikan, berdoa, 

dan menjawab salam 

 Jumlah 65 menit  

 

VI. Rincian Biaya    

a. Konsumsi     : Rp. 370.000 

b. Souvenir     : Rp. 166.500 

Rp. 882.500 

VII. Media 

a. Laptop 

b. Proyektor 

c. PPT 

d. Leaflet 

e. Video 

VIII. Evaluasi 

Kuesioner posttest tentang pengetahuan perilaku bullying dan sikap 

terhadap bullying 
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PENJELASAN PENELITIAN KEPADA SISWA KELAS VII SMP NEGERI 

11 YOGYAKARTA 

Saya, Serly Widia Ningsih mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan 

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. Saat ini saya sedang melakukan penelitian dengan judul: 

“PENGARUH PELATIHAN PENCEGAHAN BULLYING TERHADAP 

PENGETAHUAN DAN SIKAP SISWA TERHADAP BULLYING DI SMP 

NEGERI 11 YOGYAKARTA” 

 

Penelitian bertujuan untuk mengetahuipengaruh pelatihan pencegahan 

bullying terhadap pengetahuan dan sikap siswa di SMP Negeri 11 

Yogyakarta. 

Pada penelitian ini, peneliti mengajak siswa kelas VII untuk berpartisipasi 

dalam penelitian ini.  Siswa kelas VII dan telah memenuhi kriteria inklusi akan 

diminta untuk menjadi informan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan 

mengisi informed consent, kemudian dikembalikan kepada peneliti untuk 

pengambilan data berikutnya. 

A. Kesukarelaan dalam Penelitian 

Siswa kelas VII berhak memilih untuk ikut berpartisipasi sebagai informan 

dalam penelitian ini tanpa ada unsur paksaan. Bila pasien siswa sudah 

memutuskan untuk ikut berpartisipasi lalu berubah pikiran, maka anggota 

tersebut bebas untuk mengundurkan diri tanpa ada denda maupun sanksi. 

Apabila siswa telah bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam penelitian, maka 

anggota akan diminta untuk menandatangani lembar persetujuan sebanyak 1 

rangkap untuk disimpan oleh peneliti sebagai bukti. 

 

B. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMP Negri 11 Yogyakarta dengan melakukan 

pembagian kuesioner yang dilakukan setelah mendapatkan izin, persetujuan 

sesuai dengan perjanjian, dan informed consent pada siswa. Pengisian 

kuesioner akan dilakukan pada saat di sekolah. Pengisian kuesioner akan 

diawasi oleh peneliti, apabila jumlah sampel masih belum memenuhi, sisanya 

akan dilaksanakan pada hari berikutnya. 



 

C. Kewajiban Partisipan Penelitian 

Sebagai informan anggota berkewajiban mengikuti aturan atau petunjuk 

penelitian sesuai dengan yang telah disebutkan diatas. 

 

D. Risiko Efek Samping dan Ketidaknyamanan 

Penelitian ini tidak memiliki risiko yang berbahaya. Peneliti akan berusaha 

meminimalisir segala bentuk ketidaknyamanan atau efek samping yang 

merugikan dari penelitian. Apabila selama penelitian atau setelah penelitian 

ini berlangsung terdapat kecurangan yang dirasakan oleh informan, maka 

peneliti siap bertanggung jawab akan hal tersebut. 

 

 


