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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Metode Penelitian yang Digunakan  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif. Creswell ( dalam Alsa, 2003, h. 13) 

menjelaskan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bekerja 

dengan angka. Datanya berupa bilangan skor atau nilai, peringkat 

atau frekuensi, kemudian dianalisis menggunakan statistik untuk 

menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian, dan untuk 

membuktikan bahwa variabel tertentu dapat mempengaruhi variabel 

lainnya. 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Nasution dan Usman (2007, h. 52) mengatakan bahwa 

variabel adalah segala sesuatu yang dapat berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga dapat memperoleh 

informasi dan dapat ditarik kesimpulannya. 

Adapun variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel Tergantung: Perilaku merokok 

2. Variabel Bebas: Stres dalam menyusun skripsi 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Perilaku Merokok 

Perilaku merokok adalah suatu fenomena yang muncul 

dikalangan masyarakat umum dengan aktivitas seperti 

membakar tembakau, menghisap dan menikmatinya 

dengan tujuan untuk mendapatkan relaksasi, mengurangi 

perasaan tegang dan stres. Selanjutnya perilaku merokok 

pada mahasiswa diukur dengan menggunakan Skala 

perilaku merokok yang disusun berdasarkan frekuensi, 

lamanya berlangsung dan intensitas. Semakin tinggi skor 

diperoleh maka perilaku merokok pada mahasiswa 

semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah skor diperoleh 

maka perilaku merokok pada mahasiswa semakin rendah. 

2. Stres dalam menyusun skripsi 

Stres dalam menyusun skripsi adalah adanya tekanan 

atau tuntutan yang berasal dari dalam diri dan lingkungan 

yang dirasa melebihi kemampuannya untuk memecahkan 

permasalahan tersebut. Stres diukur dengan menggunakan 

Skala stres yang disusun berdasarkan aspek fisik, 

emosional, intelektual, dan interpersonal. Semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka semakin tinggi stres yang 

sedang dialami. Sebaliknya semakin rendah skor yang 

diperoleh maka semakin rendah stres yang sedang dialami. 
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D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah sekelompok kasus yang terdiri dari objek, 

subjek serta peristiwa yang berhubungan dengan kriteria 

spesifik dan merupakan target generalisasi yang telah 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Nasution dan Usman, 2007, h. 86). Dalam 

penelitian ini populasinya adalah mahasiswa dan mahasiswi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan perilaku 

merokok dan sedang menyusun skripsi. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi 

yang telah diteliti sehingga hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan, hasil dari generalisasi tersebut berlaku juga 

bagi populasi penelitian (Nasution dan Usman, 2007, h. 95) 

dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan 

adalah incidental sampling. Incidental sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana tidak semua individu dalam 

populasi diberi peluang yang sama untuk dipilih, hanya 

individu-individu yang kebetulan dijumpai dan memenuhi 

kriteria yang akan dijadikan sampel (Hadi, 2001, h. 82). 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang akan 

digunakan adalah dengan menggunakan metode skala. Seperti yang 

di jelaskan oleh (Azwar, 2004, h. 4) sebagai alat ukur, skala 

psikologi memilki karakter khusus yang membedakan dari bentuk 

pengumpulan data yang lain seperti berupa pernyataan-pernyataan 

yang dapat mengungkap indikator perilaku dari atribut yang 

bersangkutan. Metode skala adalah suatu metode penelitian dengan 

menggunakan beberapa daftar pernyataan-pernyataan yang berisi 

aspek-aspek yang akan diukur, yang harus dijawah oleh subyek, 

jawaban subyek tidak diartikan sebagai jawaban benar atau salah 

karena semua jawaban dapat diterima sejauh mana dapat dikerjakan 

dengan jujur. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini bersifat langsung, 

yaitu daftar pernyataan yang akan diberikan langsung kepada 

subyek. Skala yang akan disajikan tersebut dibedakan menjadi dua 

kelompok item, yaitu item favourable dan item unfavourable. Item 

favourable adalah item yang isinya mendukung, memihak, dan 

menunjukkan ciri adanya bahan yang akan diukur, sedangkan item 

unfavourable adalah item yang isinya tidak mendukung atau tidak 

menggambarkan ciri-ciri bahan yang akan diukur. 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu Skala Perilaku 

Merokok dan Skala Stres. Penjelasan dari kedua skala ini sebagai 

berikut: 
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1. Skala Perilaku Merokok  

Skala perilaku merokok terdiri dari empat aspek dan terdiri dari 

dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat favourable dan 

pernyataan yang bersifat unfavourable. Skala ini menggunakan 

empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). 

Pada pernyataan favourable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai nilai 4, Sesuai (S) mempunyai nilai 3, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai nilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai nilai 

1. Sebaliknya untuk pernyataan unfauvorable, jawaban Sangat 

Sesuai (SS) mempunyai nilai 1, Sesuai (S) mempunyai nilai 2, Tidak 

Sesuai mempunyai nilai 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

mempunyai nilai 4. 

Tabel 1 

Blue Print: Skala Perilaku Merokok pada Mahasiswa 

Aspek Item Total  

Favourable Unfavourable 

Frekuensi 4 4 8 

Lamanya 

berlangsung 

4 4 8 

Intensitas 4 4 8 

Jumlah Item 12 12 24 
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2. Skala Stres dalam menyusun skripsi 

Skala stres terdiri dari dua aspek danterdiri dari dua jenis 

pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat favourable dan 

pernyataan yang bersifat unfavourable. Skala ini menggunakan 

empat pilihan jawaban, yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS) dan Sangat tidak Sesuai (STS). 

Pada pernyataan favuorable, jawaban Sangat Sesuai (SS) 

mempunyai nilai 4, Sesuai (S) mempunyai nilai 3, Tidak Sesuai (TS) 

mempunyai nilai 2 dan Sangat Tidak Sesuai (STS) mempunyai nilai 

1. Sebaliknya untuk pernyataan unfavourable, jawaban Sangat 

Sesuai (SS) mempunyai nilai 1, Sesuai (S) mempunyai nilai 2, Tidak 

Sesuai mempunyai nilai 3, dan Sangat Tidak Sesuai (STS) 

mempunyai nilai 4. 

 

Tabel 2 

Blue Print: Skala Stres dalam menyusun skripsi 

Aspek Item Total  

Favourable Unfavourable 

Fisik 4 4 8 

Emosional 4 4 8 

Intelektual 4 4 8 

Interpersonal 4 4 8 

Jumlah Item 16 16 32 
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F. Validitas dan Reliabilitas Alat ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas alat ukur adalah sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya 

(Azwar, 2004, h. 5). Dalam penelitian ini, akan menggunakan 

teknik Korelasi Product Moment dari Pearson sebagai teknik 

untuk dapat menguji validitas dari dua skala yang digunakan, 

yaitu dengan mengkorelasikan skor item dengan skor total 

(Azwar, 2004, h. 18). Setelah hasil dari korelasi Product Moment 

telah didapatkan, perlu dikoreksi dengan menggunakan teknik 

korelasi part whole untuk mengurangi kelebihan bobot sehingga 

dapat memperoleh skor murni. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Pengukuran 

yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran 

yang reliabel (Azwar, 2004, h. 4). Dalam penelitian ini, penguji 

reliabilitas dapat menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan 

alasan koefisien alpha yang diperoleh merupakan perkiraan yang 

lebih rendah terhadap reliabilitas sesungguhnya, artinya 

reliabilitas yang sesungguhnya mungkin lebih tinggi daripada 

koefisien hitung (Azwar, 2004, h. 75). 
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G. Metode Analisis Data 

Untuk mencari hubungan antara stres dalam menyusun skripsi 

(variabel bebas) dengan perilaku merokok (variabel tergantung) pada 

mahasiswa maka menggunakan perhitungan korelasi Product 

Moment dari Karl Pearson (Azwar, 2004, h. 18). Penggunaan teknik 

korelasi Product Moment karena dalam penelitian ini akan mencari 

hubungan antara dua variabel yang masing-masing bergejala 

interval. Perhitungan ini menggunakan program komputer Statistical 

Package Social Sciences (SPSS) for windows versi 13.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




