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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Metode Penelitian yang Digunakan 

Dalam suatu penelitian, metode penelitian yang dipilih menjadi hal yang 

sangat penting. Hal itu dikarenakan dapat mempengaruhi hasil penelitian 

tersebut. Ketepatan memilih metode penelitian bertujuan untuk 

mempertanggungjawabkan hasil penelitian secara objektif.  

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif adalah metode yang menekankan analisis pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan statistika   (Azwar , 2015). Sependapat 

dengan Azwar, Creswell (dikutip Alsa, 2014) menyebutkan penelitian kuantitatif 

ialah penelitian yang bekerja dengan angka dan datanya berupa bilangan, yang 

akan dianalisis menggunakan statistik guna menjawab pertanyaan atau hipotesis 

penelitian dan membuktikan bahwa suatu variabel memengaruhi variabel yang 

lain. 

3.02. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan rumusan hipotesis penelitian, maka yang 

menjadi variabel dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel Tergantung : Perilaku Merokok Remaja 

2. Variabel Bebas         : Konformitas Teman Sebaya 

Definisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.02.1.  Perilaku Merokok Remaja 

Perilaku merokok remaja merupakan aktivitas menghisap rokok serta 

mengeluarkan asap yang dapat terhisap oleh orang-orang disekitar perokok 
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sehingga dapat merugikan kesehatan. Perilaku merokok remaja perokok 

elektrik diukur dengan skala perilaku merokok berdasar aspek-aspek perilaku 

merokok, antara lain : fungsi merokok, intensitas merokok, tempat merokok, 

dan waktu merokok. Skala perilaku merokok akan dihitung menggunakan skor, 

semakin tinggi skor yang diperoleh berarti semakin tinggi pula perilaku merokok 

remaja perokok elektrik . Sebaliknya semakin rendah skor yang diperoleh, maka 

semakin rendah juga perilaku merokok remaja perokok elektrik. 

3.02.2.  Konformitas Teman Sebaya 

Konformitas teman sebaya ialah perubahan perilaku individu yang 

mengikuti perilaku kelompok teman sebayanya guna mendapat pengakuan 

atau diterima dalam pergaulan. Konformitas teman sebaya diukur dengan 

menggunakan skala konformitas yang berdasar pada aspek konformitas teman 

sebaya, yaitu : ketaatan, kekompakan, dan kesepakatan. Semakin tinggi skor 

pada skala ini, maka semakin tinggi tingkat konformitas teman sebaya, 

begitupun sebaliknya. 

3.03. Populasi dan Teknik Sampling 

3.03.1.  Populasi 

Menurut Kuncoro (dikutip Suprapto, 2017) populasi adalah kelompok 

elemen yang lengkap, biasanya berupa orang, transaksi, objek, atau kejadian 

yang tertarik untuk kita mempelajari atau menjadikannya objek penelitian. 

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah remaja yang duduk 

di bangku SMP dan SMA di Kota Semarang, pengguna rokok elektrik. 
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3.03.2.  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagaian dari populasi, merupakan bagian dari populasi 

dan memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya (Azwar , 2015). Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah incidental 

sampling, dimana individu yang dijumpai secara kebetulan saja yang menjadi 

subjek penelitian. 

3.04. Metode Pengumpulan Data 

Alat ukur dalam penelitian ini akan menggunakan skala. Azwar (2004) 

menjelaskan bahwa skala psikologi sebagai alat ukur memiliki karakteristik 

khusus yang membedakan dari alat pengumpul data yang lain, seperti angket, 

daftar isian, inventori, dan yang lainnya. Metode skala berisikan daftar 

pernyataan aspek-aspek yang akan diukur dan harus dijawab oleh subjek 

penelitian. Jawaban dari subjek tidak mengandung arti benar atau salah, semua 

jawaban yang dikerjakan dengan jujur dapat diterima. 

Skala yang digunakan bersifat langsung, yaitu daftar pernyataan yang 

langsung diberikan kepada subjek penelitian. Terdapat dua kelompok item dalam 

skala, yaitu item favorable dan item unfavorable. Item favorable berarti item 

pernyataan yang berisi mendukung, memihak, dan sesuai dengan aspek yang 

diukur. Item unfavorable adalah item yang berlawanan dengan favorable atau 

tidak mendukung, tidak memihak, dan tidak menggambarkan aspek yang diukur. 

Penelitian ini menggunakan dua skala, yaitu skala perilaku merokok remaja dan 

skala konformitas teman sebaya. 
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3.04.1.  Skala Perilaku Merokok Remaja 

Skala perilaku merokok digunakan untuk mengetahui perilaku merokok 

remaja. Adapun empat aspek perilaku merokok dibagi menjadi dua jalur 

penyataan, yaitu favorable dan unfavorable. Favorable yaitu item yang 

mendukung, sedangkan unfavorable adalah item yang tidak mendukung. 

Aspek-aspek perilaku merokok tersebut adalah : 

a. Aspek fungsi merokok 

b. Aspek intensitas merokok 

c. Aspek tempat merokok 

d. Aspek waktu merokok 

Dalam skala perilaku merokok ini menggunakan empat pilihan jawaban, 

yaitu Sangat Sesuai dengan skor 4, Sesuai dengan skor 3, Tidak Sesuai 

dengan skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai dengan skor 1 untuk item favorable, 

sedangkan item unfavorable skor 1 untuk Sangat Sesuai, skor 2 untuk Sesuai, 

skor 3 untuk Tidak Sesuai, dan skor 4 untuk Sangat Tidak Sesuai. Berikut 

adalah rencana skala perilaku merokok remaja : 

 
Tabel 3.01 Blue Print Skala Perilaku Merokok Remaja 

Aspek – aspek Jumlah Pernyataan Total 

Favorable Unfavorable 

Fungsi merokok 3 3 6 

Intensitas 
merokok 

3 3 6 

Tempat 
merokok 

3 3 6 

Waktu merokok 3 3 6 

Total 12 12 24 
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3.04.2. Skala Konformitas Teman Sebaya 

Skala ini guna mengungkap konformitas teman sebaya. Skala 

konformitas teman sebaya akan menggunakan tiga aspek, yaitu : 

a. Aspek ketaatan 

b. Aspek kekompakan 

c. Aspek kesepakatan 

Dalam skala konformitas teman sebaya juga terdapat dua jalur pernyataan, 

favorable dan unfavorable. Item yang mendukung adalah pernyataan favorable, 

dan item yang tidak mendukung adalah pernyataan unfavorable.  Terdapat 

empat pilihan jawaban untuk item favorable, yaitu Sangat Sesuai dengan skor 

4, Sesuai dengan skor 3, Tidak Sesuai dengan skor 2, dan Sangat Tidak Sesuai 

dengan skor 1. Item unfavorable juga mempunyai empat pilihan jawaban, skor 

4 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai, Skor 3 untuk Tidak Sesuai, skor 2 untuk 

Sesuai, dan skor 1 untuk Sangat Sesuai. Berikut adalah rencana skala 

konformitas teman sebaya : 

 

Tabel 3.02 Blue Print Skala Konformitas Teman Sebaya 

Aspek-aspek Jumlah Pernyataan Total 

Favorable Unfavorable 

Ketaatan 3 3 6 

Kekompakan 3 3 6 

Kesepakatan 3 3 6 

Total 9 9 18 
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3.05. Validitas Item dan Reliabilitas Alat Ukur 

3.05.1.  Validitas Alat Ukur 

Validitas secara umum adalah ketepatan dan kecermatan skala dalam 

menjalankan fungsi ukurnya (Azwar , 2004). Uji validitas dalam penelitian ini 

menggunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson. Teknik korelasi 

Product Moment bertujuan untuk menguji validitas dari dua skala dengan 

mengkorelasikan skor item dan skor total (Azwar , 2004). Hasil korelasi Product 

Moment yang didapat kemudian dikoreksi dengan teknik korelasi Part Whole 

untuk memperoleh skor murni. 

3.05.2.  Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas memiliki arti keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi atau dengan kata lain reliabilitas adalah sejauh mana 

hasil pengukuran dapat dipercaya (Azwar , 2000). Dalam penelitian ini 

pengujian reliabilitas menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan perkiraan 

koefisian alpha lebih rendah daripada reliabilitas yang sesungguhnya, di mana 

reliabilitas sesungguhnya mungkin lebih tinggi daripada koefisian hitung (Azwar 

, 2004).  

3.06. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Teknik analisis ini bertujuan untuk mencari hubungan antara 

konformitas teman sebaya (variabel bebas) dengan perilaku merokok (variabel 

tergantung) pada remaja pengguna rokok elektrik. Perhitungan pada penelitian 

ini akan menggunakan program statistik dengan bantuan aplikasi komputer yaitu 

Statistical Packages Social Sciences (SPSS). 


