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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini mencangkup bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan 

Medikolegal serta Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan di lakukan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah 

Menengah Kejuruan di Kota Semarang yang memberikan ijin untuk dilakukan 

penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga bulan Desember 2015. 

 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini adalah penelitian penelitian analitik observasional dengan 

desain cross sectional di mana variabelnya diukur dalam satu kali pengukuran 

dengan tidak melakukan intervensi. Data yang diambil adalah data primer 

lapangan. 

 

3.4. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.4.1 Populasi target 

 Populasi target penelitian ini meliputi siswa-siswi Sekolah Menengah Atas 

dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang. 
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3.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau penelitian ini meliputi 4 sekolah dari siswa-siswi 

Sekolah Menengah Atas 4 sekolah dari siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan 

(kec. Ngaliyan, Banyumanik, Semarang Selatan, Pedurungan, Semarang Tengah, 

Semarang Barat). 

 

3.4.3 Sampel 

3.4.3.1 Kriteria inklusi 

 Siswa-siswi SMA dan SMK di Kota Semarang 

 Usia <18 tahun 

3.4.3.2 Kriteria ekslusi 

 Siswa-siswi SMA dan SMK di Kota Semarang yang tidak hadir 

saat pengambilan data 

 Tidak mengisi angket dengan lengkap 

 

3.4.4  Cara  pengambilan sampel 

 Untuk pemilihan sampel sekolah dilakukan berdasarkan pada penelitian 

sebelumnya, kemudian sampel di ambil dengan menggunakan metode Cluster 

sampling yaitu sampel dipilih secara acak pada kelompok individu dalam populasi 

yang terjadi secara alamiah. 
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3.4.5 Besar sampel 

 Pada penelitian ini sampel diambil dari 4 Sekolah Menengah Atas dan 4 

Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Semarang untuk mewakili persebaran 

populasi. Besar sampel diambil dengan menggunakan rule of thumb dengan 

patokan jumlah variabel independen yang di teliti. 

 Dasar penggunaan rule of thumb tersebut adalah pengalaman para ahli 

dalam melakukan analisis multivariate. Salah satu rule of thumb adalah bahwa 

jumlah subyek independen yang di perlukan adalah antara 5 sampai 50 kali 

jumlah variabel independen, yang paling banyak di anjurkan adalah 10 kali 

jumlah variabel independen. 

 Jadi bila jumlah variabel independennya adalah 8, maka di perlukan 

anatara 40 sampai 400 subyek, salah satu rentang estimasi yang sangat lebar. 

Rekomendasi lain dengan rule of thumb lebih sederhana tanpa melihat jumlah 

variabel independen yaitu jumlah subyek yang lebih dari 400 di sebut sebagai 

banyak atau memadai, antara 200 sampai 400 adalah sedang dan kurang dari 200 

disebut kurang. 

 Berdasarkan rumus besar sampel diatas, maka jumlah sampel yang 

memadai dalam penelitian ini adalah  400 responden.  
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3.5 Variabel Penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

 Variabel bebas dari penelitian ini meliputi : 

1. Lingkungan Sekolah 

2. Tingkat Pendidikan kesehatan Siswa 

3. Pelayanan Kesehatan Sekolah 

4. Ketenagaan UKS 

5. Fasilitas Kesehatan Sekolah 

6. Dukungan Orang Tua / Wali 

7. Sumber dana UKS 

8. Evaluasi dan Pelaporan kasus Kekerasan 

 

3.5.2 Variabel terikat 

 Variabel terikat dari penelitian ini adalah Peran Usaha Kesehatan Sekolah 

(UKS) terhadap pencegahan Perilaku Kekerasan anak di Sekolah. 
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3.6 Definisi Operasional 

Tabel 2. Definisi operasional 

Variabel Definisi Operasional Unit Skala Data 

1.Bebas    

1.1 Tingkat 

pendidikan 

kesehatan siswa 

Pengetahuan tentang ilmu 

kesehatan, Pengetahuan siswa 

tentang pengertian, fungsi, 

tujuan, sasaran, sistem dari UKS, 

tentang perilaku kekerasan di 

sekolah.  

- Tinggi >80 

- Sedang 70-80 

- Rendah <70 

Ordinal 

1.2 Pelayanan 

Kesehatan 

Sekolah 

Pelayanan kesehatan sekolah  

terdiri dari peningkatan 

kesehatan (promotif), 

pencegahan (preventif), 

penyembuhan dan pemulihan 

(kuratif) dan rehabilitatif,  

Pembinaan puskesmas, 

penjaringan (screening), 

pengobatan rujukan. 

- Tinggi >80 

- Sedang 70-80 

- Rendah <70 

 

Ordinal 

1.3 Lingkungan 

sekolah 

Lingkungan sekolah yang sehat 

(fisik, mental, dan sosial) 

menunjang proses belajar 

mengajar sekolah . 

 

- Tinggi >80 

- Sedang 70-80 

- Rendah <70 

Ordinal 

1.4 Ketenagaan 

UKS 

Ketenagaan UKS meliputi tenaga 

medis dan para medis di 

puskesmas, tenaga pelaksana 

pelayanan kesehatan medis dan 

para medis di sekolah, tenaga 

kesehatan dan non kesehatan 

dalam penyelenggaraan 

penataran dan pelatihan, guru 

UKS, Kader Kesehatan Remaja 

(KKR). 

- Tinggi >80 

- Sedang 70-80 

- Rendah <70 

Ordinal 

 

1.5. Fasilitas 

Kesehatan Sekolah 

Pada Usaha Kesehatan Sekolah 

di dapatkan Ruang UKS atau 

Klinik Sekolah, Alat-alat 

pemeriksa, Alat-alat PPPK, 

Obat-obatan. 

 

- Tinggi >80 

- Sedang 70-80 

- Rendah <70 

 

Ordinal 



59 

 

 

1.6 Dukungan 

orang tua / Wali 

Murid 

Terdapat dukungan dari orang 

tua atau wali murid  kegiatan 

Usaha kesehatan sekolah. 

- Ya 

- Tidak 

Nominal 

1.7 Sumber dana 

UKS 

Sumber dana usaha kesehatan 

sekolah di dapatkan dari dana 

sehat, pihak swasta, alumni, 

komite sekolah, orang tua wali. 

- Tinggi >80 

- Sedang 70-80 

- Rendah <70 

 

Ordinal 

1.8 Evaluasi dan 

Pelaporan kasus 

kekerasan 

Penilaian salah satu pembinaan 

melalui proses pengukuran hasil 

yang di capai di bandingkan 

dengan sasaran yang telah 

ditentukan sebagai bahan 

penyempurnaan perencanaan 

dan pelaksanaan sedangkan 

pelaporan dilakukan secara 

tertulis digunakan sebagai 

bahan dalam meningkatkan 

pembinaan terhadap kasus 

kekerasan. 

- Ya 

- Tidak 

Nominal 

 

2. Tergantung 

 

2.1 Peran Usaha 

Kesehatan Sekolah 

(UKS) terhadap 

pencegahan 

Perilaku 

Kekerasan anak di 

Sekolah. 

 

 

Sebagai tempat yang dapat 

mempromosikan peningkatan 

kesehatan warga sekolah 

Diukur dengan menggunakan 

angket 

 

 

- Ya 

- Tidak 

 

 

Nominal 

 

3.7 Cara Pengumpulan data 

3.7.1 Alat/Instrumen penelitian 

 Alat/Instrumen penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini berupa 

angket. 
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3.7.2 Jenis data 

 Data dari penelitian ini adalah data primer berupa angket yang di isi 

langsung oleh responden. Pengisian di lakukan oleh siswa-siswi SMA dan SMK 

di Kota Semarang. 

 

3.7.3 Cara kerja 

 Subyek penelitian di pilih berdasarkan kriteria inklusi kemudian diberikan 

informed consent dan angket. Pengisian angket di isi langsung oleh responden. 

Angket yang telah terisi lengkap akan di kumpulkan oleh peneliti untuk di olah 

datarnya. 

1.8. Alur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Alur Penelitian 

Siswa-siswi SMA dan SMK di Kota Semarang 

di tempat penelitian 

Informed consent 

Ya Tidak 

Wawancara menggunakan angket 

Pengumpulan angket 

Analisis data penelitian 

Hasil penelitian 
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3.9 Analisis data 

 Data yang telah dikumpulkan akan di periksa kelengkapannya, dikoding, 

di tabulasikan yang kemudian diolah datanya menggunakan komputer. Data 

primer yang berupa data deskriptif akan di sajikan dalam bentuk tabel dengan 

diagram/gambar. Kemudian data ini akan dilakukan analisis multivariat regresi 

logistik untuk mengetahui kekuatan hubungan variabel bebas terbesar dari 

variabel terikat, yaitu peran Usaha Kesehatan Sekolah terhadap pencegahan 

perilaku kekerasan anak sekolah pada sekolah menengah atas dan kejuruan. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program komputer. 

 

3.10 Etika Penelitian 

 Penelitian ini akan diajukan Ethical Clearance kepada Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro serta 

permohonan izin dari instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Kota 

Semarang. Selain itu persetujuan juga harus didapatkan dari dari kepala sekolah 

yang sekolahnya terpilih untuk dijadikan sampel penelitian. Subjek penelitian atau 

responden akan diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, serta prosedur 

penelitian. Seluruh data responden akan digunakan untuk kepentingan penelitian 

dan dijaga kerahasiaannya. Sebagai ucapan terimakasih, akan diberikan reward 

kepada responden serta kepala sekolah yang menjadi sampel penelitian. 
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3.11 Jadwal Penelitian  

Tabel 3. Jadwal Penelitian  

No Kegiatan 
Waktu (Bulan ke-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Penyusunan 

Proposal 

        

2. Pengumpulan 

data 

        

3. Pengajuan 

proposal  

        

4. Pengelolaan data         

5. Penyusunan 

laporan 

        

6. Seminar hasil         

 

 

 


