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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1  Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah quasi experimental dimana bentuk 

desain yang dipakai adalah one group pretest-postest untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh penyuluhan anti-perundungan terhadap sikap siswa 

SMPN 8 Malang. 

4.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan di SMPN 8 Malang 

yang berlokasi di Jl. Arjuno 19, Malang. 

4.3  Populasi dan Sampel 

 4.3.1  Populasi 

 Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa SMPN 8 Malang 

yang berjumlah 847 orang. 

 4.3.2  Sampel 

 Sampel dari penelitian ini adalah siswa SMPN 8 Malang yang 

sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. 
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 4.3.3  Besar Sampel 

 Perkiraan besar sampel untuk komparatif numerik berpasangan 

pengukuran berulang dua kali pengukuran menurut (Dahlan,  2016)  

adalah sebagai berikut: 

       (
[     ] 

     
)
 

  

n1 : jumlah subjek kontrol 

n2 : jumlah subjek eksperimen 

x1  : rerata pengukuran kesatu 

x2 : rerata pengukuran kedua 

s : simpang baku selisih 

Zα : nilai standart alpha 5% (1,64) 

Zβ : nilai standart beta 10% (1,28) 

Berdasarkan perasamaan tersebut, maka total sampel penelitian 

didapatkan hasil sebagai berikut:  

       (
[    ]    

    
)
 

  

    n1 = n2 = 94,09   94 

  Sehingga total responden penelitian adalah 188 responden. 
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4.3.4  Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 

purposive sampling. 

4.3.5  Karakteristik Sampel Penelitian (Kriteria Inklusi dan Eksklusi) 

  4.3.5.1 Kriteria Inklusi 

1. Merupakan siswa aktif SMPN 8 Malang. 

2. Bersedia mengikuti penelitian yang dibuktikan dengan 

penandatanganan lembar informed consent. 

3. Merupakan pelaku perundungan di SMPN 8 Malang. 

  4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

1. Siswa yang pernah mendapatkan penyuluhan tentang 

perundungan sebelumnya 

2. Siswa yang orang tuanya pernah mengikuti pertemuan 

orang tua mengenai perundungan 

4.3.6  Variabel Penelitian 

  4.3.6.1 Variabel Bebas 

  Variabel bebas dari penelitian ini adalah penyuluhan yang 

diberikan peneliti tentang anti-perundungan kepada siswa SMPN 8 

Malang. 
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4.3.6.2 Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah sikap siswa 

SMPN 8 Malang 1 minggu setelah diberikan penyuluhan. 

  4.3.6.2 Variabel Perancu 

   Variabel perancu dalam pemelitian ini adalah 

1. Adanya peraturan sekolah untuk mencegah perundungan  

2. Adanya keterlibatan orang tua dalam menangani 

perundungan anak di sekolah 

 4.3.7 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Alat Ukur Indikator Skala 

Data 

1. Sikap 
Perundungan 

Segala bentuk 

respon atau 

tanggapan 

siswa tentang 

perundungan 

sebelum dan 

sesudah 

diberikan 

penyuluhan 

anti 

perundungan 

oleh peneliti.  

 

. 

Kuisioner Basile 

 

Kuesioner 

tersebut dibagi 

menjadi 

beberapa bagian, 

yaitu: 

a. Kuesioner 

korban 

perundungan 

b. Kuesioner 

penonton 

perundungan 

c. Kuesioner 

pelaku 

perundungan 

d. Kuesioner 

sikap 

perundungan 

Sangat tidak 

setuju = 1 

Tidak setuju 

= 2 

Ragu-ragu = 

3 

Setuju = 4 

Sangat 

setuju = 5 

 

Pada bagian 

D, item 1b, 

1e, 1g, dan 

1j-m 

memiliki 

nilai 

terbalik. 

Interval skor 

berada di 

Numerik 
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Bagian dari 

kuesioner yang 

menunjukkan 

sikap siswa 

terhadap 

perundungan 

adalah bagian D 

nomor 1 

antara 12-

60. 

 

Skor yang 

lebih tinggi 

menunjukka

n tindakan 

pro-

perundunga

n. 

2 Penyuluhan 

anti-

perundunga

n 

Penyuluhan 

mengenai 

anti-

perundungan 

yang 

diberikan 

kepada siswa 

SMPN 8 

Malang oleh 

peneliti. 

- - - 

 

4.4  Alat dan Bahan Penelitian 

1. Materi penyuluhan 

2. Kertas penilaian (kuesioner) sebelum diberikan penyuluhan 

3. Kertas penilaian (kuesioner) 1 minggu setelah diberikan 

penyuluhan 

4. Software analisa data SPSS 
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4.5 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Penelitian  

 

4.6 Analisis Data 

 Pengolahan data meliputi tahap editing atas data yang telah 

tersedia, tahap pengkodean dan penilaian (coding and scoring), serta tahap 

entri data ke dalam tabel pengukuran. Data kemudian dimasukkan dan 

dianalisis menggunakan program SPSS, dan dilakukan uji normalitas. 

Populasi 

Siswa SMPN 8 

Malang : 847 orang 

Inklusi Eksklusi 

Siswa SMPN 8 Malang : 

94 orang 

Responden mengisi 

kuesioner perundungan 

Penyuluhan perundungan 

Pengisian kuesioner 

perundungan 1 minggu 

setelah  penyuluhan 

Sampel 
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Teknik analisis data yang dilakukan untuk mengetahui perubahan sikap 

setelah diberikan pendidikan anti perundungan menggunakan uji  t-test 

berpasangan (paired t-test) (Dahlan, 2010). Bermakna bila nilai < 0.05. 

Proses perhitungan dilakukan dengan software program SPSS versi 24. 

 


