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4.3 PopuJui dan Sampe·I 

4.3.l Popu ·I 
Populasi pada penelitien ini adalah semua pelajar SMA di Kota 

Surabaya elatan, Jawa Timur pada tahun 201 S. Jum]ah SMA yang ada 

di Surabaya Selatan adalah S SMA Negeri dan 32 SMA Swasta, dcngan 

jumJah sebesar 14.701 siswa (Dina, Pendidikan Kota Surabaya, 2015), 

4.2 Lo i. dan Waktu PeneUtiao 

Peneliti.an ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Surabaya Selatan, Jawa 

Tunur. Waktu penelitian ini sekitar 6 bulan, dimulai dari bulan Januari sampai 

dengan Joni tahun 201 S. 

... i D in P ~nelitt n 

P n Iitian ob _ 1 n liti . itu , pen lif 
dimana d Jam  , ,d ta tau mform i tanp _ 
atau , i. P elltian ini hanya , eba : potre ja pa 

m njcl hubungan sebab akib L Variabel yan.,g ditelitl diu 
eiumlah suby k yang menjadi sampel penelltian dan kemudian dilihat 

bu nm an antar variabelnya hanya d gan tu. ka]j pengamatan (Wlbowo, 
2.014) 

Desain penelitian ioi a1can mcngguoabn cross eetional, karena 

penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faklor yang bcrhubungan. deng;m 

stigma terhadap ODHA di kalangan pc1ajar. Dalam penelltian ini, stigma 
terhadap ODHA (outco.me) clan variabcl yang berlmbungan (expo ure), yaitu 
pengetahnan, sikap, jenis kelamin, agama, keterpaparan informasi, 

keterlibatan program, pengaruh tem.ao sebaya,. dan pengaruh guru akan diukur 

secara. bersama dalam sam waktu pengambilan, Pcru:litian inl menggunalam 

data primer yang akan diperoleh dari pelajar sekolah mencngah alas (SMA) di 

Surabaya Selatan, Jawa Timur, 

B BJV 
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PeoelUlan Variabel Pl Pl OR N 
I 

Deff(l) 
I 

Sosodoro (2009) Pen.getahuan 0,-54 0.,26 3,3:7 47 84 

Sosodoro (2009) Jenis Kelamin 0,44 0,34 1,48 373 746 

Negara (2013) Kctcrpaparan program 0,55' 0,34  17 174 

Lif son (2012) Pengalarnan bertemu ODHA ! 0;27 0,50 1,41 70 140 

Rostini (20 l 0) Keterpapatan info.rmasi I 0,.44 0,3 o.s1 186 372 
I 

0,20 0,45 
I 

Rostini (2010) Dukungan rekan/sebaya 0,30 
I 

54 108 

T'abel 4.1 Estimasi Jumlah Sampel Berdasarkan Nllai Pl dan P2 yang 
Dihasilkan dari Penelitian Sebehmmya. 

n = ~112~2P(IP) +z1_rJPi(l-P;)+ P,_Or;)J 
(R P.' )2 I 2 

z1~ = Nilai Z pada interval kepercayaan 1·a/2 uji hipotesis dilaku.kan 

dua arah (two .tailed) dengan kepercayaan alpha 5% 

z1 .. p = Nilai Z pada kekuatan uji (power) l·.~ dengan menggunakan 800/o 

Pt = Proporsi stigma pada kelompok pelajar berisiko mcnstigma 

P2  Proporsi stigma pada kelompok pelajar tidak berisiko 
menstigma 

4.3.2 .• 1 Oe!a.r S mpel 

Untuk mendapatkan sampel, maka perhitungan sampc 

menggunakan rumus sebagai bcrikut (Ariawan, J 998,. Lem 

Hosmer Jr, dan Klar, 1997) dan dihitung menggzmakan software Sample 

Size Determination tn Health Studie : 

4.3.2 Sam pel 

Sampel adalah bagiao siswa SMA di Surabaya Selatan yang 

tercatat masih aktif'se olah pada tahuo ajaran 2014/201.S .. 

Kriteria inklusi dala:m penelitian ini adalah siswa kelas X dan XI 

yang masih terdaft.ar dan alaif bersekolah serta bersedia enj · 
r ponden, Kriteria ebklusinya adalah si a yang masih terdaftar di 
sekolah, namun tidak aktif (cub 1. 
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Keterangan p 1 dan P2  · , untuk. setiap variabel: 
1. Pengetahuan 

Pl= Proporsi stigma pad .1 . 
· a pe BJar dengan pengetahuan rendah 

P2;: Proporsi stigma pada 1 . · · · pe aJar dengan pengetahuan tinggi 
2. Jenis Kelamin 

pl= Proporsi .stigma pada pelajar per,empuan 
P2= Proporsi stigma pada peJajar lakilaki 

3. Keterpaparan Program 

Pl= Proporsi stigma pada pelajar yang tidak terlibat program HIV dan AIDS 
P2= Proporsi stigma pada pelajar yang terlibat program HIV dan AIDS 

4. Pengalaman dengan ODHA 

PI= Proporsi stigma pada pelajar yang belum pemah bertemu dengan ODHA 
P2= Proporsi stigma pada pelajar yang sudah bertemu dengan ODHA 

5. Keterpaparan Inf ormasi 

P 1 = Proporsi stigma pada pelajar yang tidak terpapar inf ormasi tentang lilV 
danAIDS 

P2= Proporsi stigma pada pelajar yang terpapar informasi HIV dan AIDS 
6. Dukungan rekan/sebaya 

Pl= Proporsi stigma pada pelajar yang tidak mendapat dukungan sebaya 

(rekan sebayajuga menstigma) 

P2= Proporsi stigma pada pelajar yang mendapat dukungan sebaya (rekan 

sebaya tidak menstigma) 

Berdasarkan perhitungan di atas, jwnlah sampel yang dipilih adalah 

jum1ah sampeJ terbesar untuk dapat mengakomodasi tujuan penelitian lainnya, 

Jadl, jumlah sampel dalam penelitian ada1ah 373 responden, dikarenakan 

pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster, maka jumlah sampel 

akan dikalikan dengan design effea (2) yaitu 373 x 2 = 746, Dibulatkan 

menjadi 750. Sebagai pertimbangan adanya drop out responden, maka jum1ah 
sampel akan ditambah 100/o, yaitu 75o+75 = 825 responden, Jadi sampel yang 

diambil adaiah 825 siswa kelas X clan XI SMA di Kota Surabaya bagian 

selatan. 

32 
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Nilai f merupakan pecahan sampel, dimana dalam penelitian ini akan 

menggunakan nilai f sebesar 25% sehingga diperoleh jumlah sekolah 

terambil di setiap kecam.atan sebagai berikut: 

M = jumlah psu 
m 

= sample fraction menggunakan nilai 2$% 

= jumlah psu yang terpilih pada tabap pertama 

Dimana: f 

111 f ::  ataum=f.M. 
M 

homo e dan uasnr dalam kel etero azir, Oll . p miluun 

desam teknik pengambilan '~ I cluster tap dapat m gbwlkan da  

penelitian yang reseprematif dan digeneralis3si ze populasi seeara m t - 

ilmiah Sementara pemiHbao Proportional Probabality to See (PPS) 

digunakao karena jumlab populasi antar duster rang berbeda . azir, 201 I). 

Besamya sampel ditentukan le\\'al taha.p sebagai berikin : 

1. Langkah pertama 

Seema administratif, wila)u Kota Surabaya Selatan terbagi dalam 8 

Kecamatan, yaitu Sawahan, \\onokromo, Karang Pilaaa, Dukuh Palis, 

Wiyung, Wonocolo, Gayungan, Jambanga.n.. 
2. Langkah kedua 

Setelah mendapatlam daftar pembagian wilayah administratif Kota 

Surabaya Selatan, kemudian mendaftar jumlah seluruh S IA pada masing 

masing wilayah keeamatan Selanjutnya menentubn jumlah primary 
sampling unit (psu) tahap pertama. JwnJab psu dalam sampel tahap pertam 

dicari dengan rumus (Nazir7 2011): 
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4.4 Etika Penelitian 

Sebagai pertimbangan etika, peneliti meyakini bahwa responden 

dilindungi dengan memperhatikan aspek berikut: 
1. Setelah mendapat.kankan penJe.lasan dari peneliti maupun asisten peneliti, 

responden diberikan kebebasan untuk menentukan apakah bersedia atau 
tidak untuk mengikuti kegiatan penelitian secara sukarela dengan telah 
menandatangani informed consent. 

2. Informasi yang didapatkan dari responden dijaga kerahasiaannya dan 
hanya digunakan untuk peneliti.an 

3. Selama kegiatan, peneliti tidak menggunakan nama/inisial responden, 
sebagai gantinya akan digunakan nomor responden .. 

Etika penelitian menjadi prinsip dasar bagi peneliti sebelum melakukan 
penelitiao. Peneliti mengajukan proposal penelitian clan meminta surat 
permohonan izin dari akademik FKM UI untuk turun lapangan, Setelah 
peneliti me]akuk.an survei ke tempat penelitian dan bertemu dengan kepala 
sekolah, peneliti menyerahkan proposal dan menje:laskan tujuan penelitian. 

a . .Membuat kerangka populasi (mendaftar nama, kelas dan memberi nonior 

pada seluruh pelajar di tiap sekolah terpilih dengan menggun.aknn doftnr 
absensi) 

b. Mernbuka tabel bilangan random 

c. Memilih baris pada tabel bilangan random dengan cara tertcntu 
d. Memilih lajur pada tabel bilangan acak 

e. Menemukan titik temu antara baris dan lajur, berupa bilangan 
f. Bilangan tersebut merupakan nomor responden pertama yang terpilih 
g, Untuk menentukan nomor responden berikutnya dapat diambil bllangan 

bilangan yang ada dibawah dan atau diatasnya 
Setelah dilakukan penelltian, dari 83 l responden yang ditetapkan 

sebagai sampel, hanya clidapatkan responden sebesar 785 peJajar yang teJah 
m.emenuhi kriteria inklusi dan mengisi kuesioner dengan Iengkap, sisanya 
kuesioner tidak memenuhi kriteria untuk dianalisis. 

JV 
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4.5.2 OJI VaUdltas d•n ReU1blllt1 
Uji validhes dun reHabililmf kue loner difakukun belum pen mbilnn 

data kcpada 30 orang pclujor yang mcmJHki lcrltcrfo JetUJJ den · " ~rnpet ~I 
validitas dilokukan untuk memberibm kcyaldm, btrhwa kue loner yunP, 
digunakao ter ebut valid dan d.upat Jlpcrcaya. Solanjurny.o, d ft 11~ JI uJI 
kuesloner dari respondcn obn dlol h dcn£ll11 mcnggunwmn ru _ u 'rm bueh 

1mb t Ut h 
t.~. t u t um ' • e: n ,,m I • 

In t iuu t 11 11 11,1 · ,m, 1111 11iku11 .u ,u,n tu lh f 
ku Ion r yam  u u llU lk' ' 1 ( uu k 1,, t.h\ 1 pou I , 1, ·u 11 m 
<li 8urnh yu fotm1 u I II l hlh; d ul1 
L P hmynnn I t1ulup(t'/, u11l ,l11m,Nm1 

' 1 myull11 lnl di uu n 1111tuk III u ,1 I v ,I ,I I I ,, " f.liuut,, I'" 
k lumln P n ultu um b H tu l>IIA, Lhm I r1,tt nr tt , nl rw I J, 

2. J> rtnnyunn knlu r . ,1,o11 ( ul d I l ium ,1,, IJun) 
l)ohmt ku Jou r I n lltl 111 11111 I J Umyu ,,i , J, r I 011 J ,,,, ' m 

pu<ln pen uku ttn r,cu uruh 1 mtm f1. tmy • ti ruh Q , n yu uh 011 ·jl 

tua, dun li t11U .I pond n I rh du1) rnv d Ill AIIJ J n I 11111 ,. l my~a( ISO 

yun di u un · ecara t Httn, l1 flnhlr, dw t ,hutm,, I' rt yut 11m Hf ·1 m 
dulam bentuk p my11lium po.Jtlf dm n ,11 • jknt, r pou d f 
empat bcrda t kan akuln liken, y, Hu turn nt t1~u. t ,J , tJdu , N W I d 1, 
sun.gal tidak sctuJu. 

Pertunynan terkalt poni cltthmm dolurri r , flllm I Jnl 11 r 
perumyoon dalam program ADAT tt,ntun pongo, thwm kor, i,roJ. J U I IIV 
dan AIDS, edungkan perlanyaan tcntan ll rna dol u k · fot, y tfl 
dlguaakan dalarn penclltlna lnl dlo<lapto I Jttrl Nybl~ le d , MH:, s r 
(2006) dalam publlkn i rCan We u-,,,,ur' JIJVIAJIJS'r ,JlJted Stigma lint/ 

Dlscrimlnat Ion?". 

II U j HI 
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Valid 0,747 Apakah berciuman menularkan IIlV? 
Tidakvalid 0,260 Berpelukan menularkao lflV? . 

· 

14. 
13. 

Valid 0,780 Apakah bersalaman l°-enularkan HN? 12. 

Valid 0,534 Apakah HIV akan menular pada kitajika menggunakan 
kamar mandi y.ang sama dengan orang HN dan AIDS? 

II. 
Tidak valid 0,222 IOV menular meJalui gigitan nyamuk 10. 
Tidakvalid 0,076 Apakah bayi yang dilahirkan dari ibu mv bisa tertular? 9. 

Valid 0,780 Kita. bisa tertular HIV bila berenang bersama orang mv 
danAIDS _ _ _ 

8. 
TidakvaJid 0,021 Kita bisa tertular JilV kalau menggunakan.jarum suntik 

secara bereantlan dengan ODHA 
7. 

Valid 0,780 Bisakah kit.a tertu1ar HIV jika menggunakan aJat makan 
bersama orang JUV? . 

6 

Tidakvalid 0,034 Seseorang tertular IDV karena berhubungan seks dengan 
orang yang JDV tanpa menazunakan kondo_m 

5. 
Valid 0,747 HN disebabkan oleh apa? 4. 
Valid 0.470 Apakah HIV dan AIDS adalah hal yang sama? 3. 
Valid 0,780 Apakah yang dimaksud dengan AIDS? 2. 
Valid 0,396 Apakah JilV itu'l ]. 

Pertanyaan 
-s-: '',· ,, , 

Keterangan Nilai r 
I 

hitun2 

• 1. 

No. 

Tahe] 4 .• 5 Distribusi Butir Pertanyaan Pengetahuan 

a. Peogetahuan 

Alpha. Pengolahan menggunakan software statistik, apabila hasil uji memiliki 
nilai r hitung lebih besar dari r tabel (r tabel adalah 0,361 dengan DF=28 dan 
a=0,05), maka dinyatakan pertanyaan tersebut valid. Dan apabila nilai 
Cronbach lebih dari konstanta (konstanta=0,6), rnaka kuesioner dinyatakan 
reliable. 

Terdapat delapan variabel independen (jenis kelamin, pengetahuan, 

pengalaman bertemu dengan ODHA, keterpaparan informasi, keterlibatan 

program, pengaruh teman sebaya, pengaruh guru, dan pengaruh orang tua) 

serta satu variabel dependen (stigma terhadap ODHA) yang menjadi 
komponen lcuesioner. Dari sembilan variabel tersebut, hanya pengetahuan, 

pengaruh teman sebaya, pengaruh guru, pengaruh orang tua, dan stigma 

terhadap ODHA yang akan diuji validitas dan reliabilitasnya, Berikut adalah 
basil uji validitas dan reliabilitas kuesioner: 

JO 
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Va.llcl 0.630 l 
I 

Saya. akan menurutl apapun kem uan tcm~1 _s _ yo, 

V1lld 0,46,S 2 Persababatan adalah h I yang paling pentin 
selama meniadi onak:sckolnh 

Tld k. valld Selarn  masa sekolah, mcmiliki teman od I 1 ho.I 
tin 

No. 

Tabel 4.6 Distri.busi Butir Pertnnynnn Pengaruh T, man Schny 

b. Pengarub Teman Sebaya 

Bcrdasarkan basil uji ~ alidhns menurut mini r c l (0 ·1 ), di einh 11 

terdapat 11 (sebelas) pertnnyao.n yang nilni r·hllungnyo uram ti ri r lab l. 
Pertanyaan ini dapat dihilongknn, nnmun lmrenn pennnyaan lnl pentln · ... ,.,, .. ..,.,.~ 
substansi, maka akan temp dimasukken ke dnlnm kue ioner d n an rcv1 .i. 
Berdasarkan hasll uji reliabilitas, diperoleh niloi Cronb ch  _  Ot84·9 ( 
dari 0,,6), maka pertanyaan diny tnknn r. liable don dopat di unn m ebn "nl 
Instrumen penelitian. 

31. tilV tidnk dnpat dikettlhu1 mela!ui Ii 
v lld 

v lhl 
VAHd 

26. 
V•lld 0, 

25 .. 
0 780 V,llhl 

VnUd 

v lhl 
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Hasil uji validltas menurot nilai r tnbel (0,36.t) menuojukkan bahwa 

t rdapat satu pemyntnan yang nilai rhitungny» kurang dari r tabel (0,062) .. 

Pertnnynan .ini oknn dihilangknn. Berdasarkan basil uji reliabllltas, diperolch 

nilai Cronbach besar 0,746 (> dari 0,6) maka pertanynan dinyataknn 

reliabl . dan dapat digunakan .. bagai instrumen penelitinn .. 

Valid 6 0,62.7 

Tidak 
,ralid 

0 •. 062 S yn t tap aknn benemen dengan omng HIV dan 
AIDS meskipun guru melarangnya 

s 
4 Valid. 0,668 S yn ekan m ndukung bila guru menghuknm 

siswa · , l rkenn HIV dan AIDS 

3 Jika guru melarana nmrid berteman dengan orang 
HIV dan AIDS sa o akan menurutin 'ti 

Valid 
"ti nknn menuruti  papun perkataan guru :ssya 2 

1" b J 4. 7 Di ·tribusi  utlr Pertanynan Pengnruh Guru 

e, 1' n rub urn 

nU i 

11, U \1)1 'tdi<Ht I)" t ii i 1 · nuru · n tu r tnbcl (0, 61) menunlukkun bahwa 
t rd p.nt uu  n~ ntn m riup nil i r-hitmPn) n kurnn dnri r tab I (0 2'64). 

·1 iui. nk,. u lahH n knn, D rdnsnr an hr sll uj,i rcliubllltas, diperoleh 
Dnbn I s ebe nr 0,74 ~ du· 0,6 , makn rtanynan dlnyatakan 

- - Ii 1bl dan dn  lt di ium 1 1 seba ni in tmmcn penelitian, 

vud. 
Vnlid 

VoHd 

40 
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s 00 6 l"ld1kvaUd · ptrlu 

O,.Sl9 VaUd n 4 

3 
I 2 

Tab 14.9 Distribusl Bulir p rto.ny 

pcrtony dari 0, 

I). 

n 
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Hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat empat pertnnyaan yang 

tidak valid dikarenakan nilai r hitung yang kurang dari nilai r tabel (0,361) .. 
Selanjutnya, pertanyaan tersebut akan dihilangkan. darl kuesioner .. 
Berdasarkan basil uji reliabilitas, diperoleh nilai Cronbach sebesar 0,8.85 (> 

dari 0,6), maka pertanyaan dinyatakan reliable dan dapat digunakan sebagal 

instrumen penelltian, 

24 . JiJc.a saya bertemu dengan OD~ saya ticlak abn 
mau bcrdekatan den . oran tersebut 

23 Sudah seharusnya sekolah menolak siswa yang 
oran tuan menin k.areoa AIDS 

22 Orang dengan HIV dao AIDS tidak seharusnya 
berada di lin sekolah _ 

21 Makan bersama Orang dengan mv dan AIDS bisa 
menularkan 

20 Siswa yang orang tuanya mengidap IIlV clan AIDS 
rlu dikeluarkan dari sekolah 

19 

Duduk sebangku dengaa orang 1IlV daa AIDS 
bukanlah hal an menakutbn 

18 

Jika ada teman saya. yang HIV d AIDS, Sttya mau 
be · abat tan den ann 

17 

J ilea ada teman saya yang mv dan Airis, saya ~ 
teta berteman den · 

16 
Tidak perlu membabas mv &AIDS di sekolah 15 

0,494 

OJS6 
0,006 

0,058 Tid 

0,456 \alid 

0,383 ,alid 

0,669 "d 

0,623, v ld 

0,694 Valid 

0,551 Valid 

o,.sst Valid 

14 

Teman yang terkena HIV &AIDS se 
dikeluarkan dari sekolah 
Guru yang terkena HJV~/~AIDSti.daksebarusn. . ---+----~-~:"""':":"-:-1 
men · ar di sekolah dan dikeluark.an sa ~a 

13 
0,. 14 12 : Tidak masalab j ilea orang HIV berada satu kcl 

den kita 

O't641 

T~man/saudara yang terkena mv tidak rlu 
I dirawat dan ditolon 

10 
0 

0 61 I 

Memiliki teman/saudara yang terkea HIV ,Wl)s , 
adalah hal an memaluka.n dan harus dirshasiakan I 

8 

7 

6 

Siswa yang terkena mv dan AIDS adalah siswa 
an. nakal 
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4 .. 6 P ngolahan Data 
4.6.1 Editing 

Menyunting o.tau m meriksa dntn. Data ynn di wnrmlkzm 
diperiksa kcl.engkaprumyo, disusun uru1onnyn, kemudian dilihul apt · uh 
terdnpat kesalahan dalam pengl inn serta bognirmmn konsi· t n l [awnban 

yan.g terdapat da1nm kuesionor. 

4.5.3 Mck,ml me l'e1111m11nll II l) al 

Pen umpulmi dota dUnkuk I den, u mcmhn i lu loner yun h rl 
pertanyaen t ·,rknit 1 • . 

· 1 mt1 t rh d lp DUA ll m foll r y, llB. be I huhun nn, 
Pcmba inn dilakuk m ·cpad r spomlcu y m I I th 't pUlh m I 1lul pr •1 c· 
sampling dim .in m in ckoh h P m I iuu u · ion r 1, t111k1ur JUnku tu 
sccara m ndlri {sclfuclmlr1I trrc,i) oleh 11onucn d1 ~MA t Ulh P en I l'l 
m minta b ituan l omn n i ten chin n t rdap t 

yon aknn mclaksonnknn pen ambll n d· 1 • 

Tehap pennma P ~ncliti mcnjJ knn 1.11c1P nal meted pcnJhi n k pmll 
asisten pen. Uti. To.11 p kcdun, pencil ti du 1, 1 t n mc·n. ·h dop _ pml, kcJ t 
sekolah di rnusmg masln , ko1nh untuk memlnia ij'h1 pen .nbilon d ta 
(termasuk data nb ensl) etelah mcloJm nn mnplm pud 1 seluruh k h I. 
pencliti dan asisren kcmudinn men hubun ,i mbnll pHUI . • olt h d I 

menyemhknn daflnr noma iswa ynn uknn dimlnt umu nntj - di r p · nd I 
penelhian. Scl.anjutnyo, respond n nkan diJmn put ~rm pml ntu t mrMt untu 
mengisl secara mandiri, 

Sant pen lslen kuesioner, penelid, dalam hal lnl bl dlwu ii on ju n ol h 
asisten, aknn menjelnsknn tentang totu earn pengl l. n kue ion r cl m 
meneknnknn. bahwa pcngVian mi akan dijoga kerah i mmyn , erta tidu 
berpengaruh pad nllnl sekoleh, Sclain ltu, peneliti nkon m ma tiknn 
responden bahwn responden men . isi kue ion r sc uai pend pntny I d n nu 
cara responden tidnk dlperkenankun be komunik _ i SW1t · dnn men i ·i 
kuesioner, Apabila ado pertanyoan yon_ tldek dlm 11 ·.crti, m a pond n 
dapat bcrtnnya lnngsung kepada pen lili .mnur,un aststen penelltl. 

• 1 
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4.7.3 Analisis Multivariat 

Perilaku stigma yang terjadi pada pelajar berhubungan dengan 

banyak faktor atau variabel. Analisis mu)tivariat dilakukan untuk 

mengetahui hubungan masingmasing variabel serta mempelajari 
hubungan beberapa variabel (leblh dari satu va.riabel) independen dengan 
satu atau beberapa variabe1 dependen (umumnya satu variabel depen.den) 
(Besral, 2010). Karena variabel dependen dalam penelitian ini berskala 
ordinal dengan dua k.ategorik ada atau tidaknya perilaku stigma 

(dikctomi), maka analisis menggunakan regresi logistik ganda. 

Model prediksi akan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 

model yang terdiri dari bebempa variabel independen yang diangga.p 
terbaik untuk memprediksi kejadian variabel depend.en .. Pada pemodelan 
ini semna variabel dianggap penting sehingga dapat dilakukan estimasi 
beberapa koefisien regresi Iogistik sekaligus secara bersamaan (Besral, 

2010). Adapun prosedur pemodelan yang akan dilakukan yaitu: 

I.. MeJakukan analisis bivariat. antara masingmasing variabel 
independen dengan variabel dependennya. Bila basil uji bivariat 
mempunyai nilai p < 0,25, maka variabel tersebut dapat masuk 

model multivariat Namun bisa saja p value > 0,25 tetap diikutkan ke 
multivariat bila variabel te.rsebut secara substans1 penting .. 

4·.7.2 Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk mcngetahui 
bubungan pada satu variabel depe.nden dengan satu variabel independen. 
Karena desain penelitian cross sectional, maka digunakan Odds Ratio 

(OR) uotuk mengetahui besamya resiko, Uji yang digunakan dengan uji 

chi square karena variabel independe:n berjenis kategorik, 

4.7. Teknik .Analisis 

4.7 .. 1 Analisis. Univariat 

Analisis yang digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi 
atau gambaran variabel yang diteliti yaitu proporsi pada outcome· 
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