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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 

penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian 

untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel 

atau lebih tanpa ada upaya mempengaruhi variabel tersebut sehingga 

tidak terdapat manipulasi. Menurut (Sedarmayanti & Hidayat, 2011) 

permasalahan korelasi dapat berupa hubungan sebab akibat, hubungan 

saling mempengaruhi dan hubungan sejajar. 

3.2. Identifikasi Variabel penelitian 

Dalam penelitian psikologi, variabel merupakan konsep yang 

mempunyai variabilitas.Identifikasi variabel merupakan langkah 

penetapan variabel-variabel utama dalam penelitian dan fungsinya 

masing-masing. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu : 

1. Variabel tergantung : Perilaku Merokok 

2. Variabel bebas  : Pengetahuan Bahaya merokok 

3.3. Definisi Oprasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel-variabel penelitian dikemukakan untuk 

menghindari kesalahpahaman mengenai data yang dikumpulkan dan 

menghindari kesesatan dalam menentukan alat pengumpulan data. Definisi 

operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  



25 
 

 
 

3.3.1. Pengetahuan Bahaya Merokok 

Pengetahuan Bahaya merokok adalah hasil dari pengamatan 

manusia terhadap suatu objek yaitu rokok itu sendiri tentang informasi 

dan analisa yang membahas dampak atau bahaya dari merokok. 

Penelitian Pengetahuan Bahaya Merokok ini diukur menggunakan Tes 

Pengetahuan Bahaya Merokok, yaitu :  bahan kimia berbahaya dalam 

rokok, dampak, dan penyakit yang ditimbulkan. Semakin tinggi nilai atau 

skor tes pada pengetahuan bahaya merokok maka semakin tinggi 

pengetahuan bahaya merokok tersebut, begitu juga sebaliknya. 

3.3.2. Perilaku Merokok  

Perilaku merokok adalah aktifitas menghisap gulungan tembakau 

yang telah dibakar yang dapat menghasilkan asap kemudian 

dihembuskan dan dilakukan berulang kali. Penelitian Perilaku merokok 

ini diukur menggunakan angket perilaku Merokok yang berisi aspek-

aspek Perilaku merokok, yaitu :  frekuensi, intensitas, dan lamanya 

berlangsung perilaku merokok. Semakin tinggi hasil yang didapatkan 

dari angket perilaku merokok, maka semakin tinggi perilaku merokok, 

begitu juga sebaliknya. 

3.4. Populasi Teknik Pengambilan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan individu yang akan diteliti yang 

memiliki beberapa karakteristik yang sama. Karakteristik yang dimaksud 

adalah lembaga, tempat, tingkat pendidikan dan lainnya. Menurut 

(Sedarmayanti & Hidayat, 2011) populasi adalah keseluruhan dari unit 
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analisis pengukuran yang dibatasi oleh kriteria tertentu . Pada penelitian 

ini populasi yang dipilih  adalah mahasiswa di salah satu universitas 

swasta semarang yang termasuk dalam kategori merokok sedang yaitu 

minimal lima batang sehari.  

3.4.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sample adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti 

(Arikunto, 2006). Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa 

sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapatberfungsi sebagai, 

dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya 

.penelitian ini menggunakan teknik penelitian accidental sampling yaitu 

mengambil responden sebagai sampel secara kebetulan, atau siapa saja 

yang memiliki kriteria yang dibutuhkan peneliti (Notoatmodjo, 2012).  

 3.5. Metode pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.Penelitian ini 

menggunakan metode pengambilan data berupa metode tes dan 

angket. Tes adaalah suatu metode pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan berisi aspek-aspek yang akan diukur, yang 

harus di jawab oleh subjek itu sendiri dan berdasarkan atas jawaban itu 

sendiri peneliti mengambil kesimpulan mengenai subjek yang diteliti. 

Menurut (Arikunto, 2006) Tes digunakan untuk mengukur ada atau 

tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti, untuk manusia 

instrument tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan 

pengetahuan atau prestasi . Ada dua pilihan jawaban dari tes yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu B (Benar) dan  S (Salah). Dengan 
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sistem penilaian sebagai berikut : jawban benar memiliki skor (1) dan 

jawaban salah memiliki skor (2).  

Menuirut (Nawawi, 1987) Angket adalah usaha untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan menyampaikan sejumlah 

pertamyaan tertulis, yang nantinya dijawab secara tertulis juga oleh 

responden. Sama halnya dengan interview, dalam angket pertanyaan 

yang disampaikan adalah untuk memperoleh informasi pribadi dari 

responden tentang dirinya sendiri atau dengan kata lain bersifat self 

report. Angket dalam penelitian ini menggunakan angket terbuka. 

Dengan sistem penilaian sebagai berikut : hasil jawaban dari aitem 

nomor satu, dua, dan tiga akan saling berhubungan sehingga jumlah 

jawaban dari aitem  pertama dikalikan dengan aitem  yang kedua dan 

dikalikan lagi dengan aitem yang ketiga.  

3.5.1. Tes Pengetahuan Bahaya merokok  

Tes Pengetahuan bahaya merokok disusun menggunakan aspek 

aspek pengetahuan yang dibatasi pada aspek pengetahuan yang 

menyangkut tahu tentang bahan kimia berbahaya dalam rokok, dampak, 

dan penyakit yang ditimbulkan. 
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Tabel 3.1: Blue Print Tes Pengetahuan Bahaya Merokok 

NO Aspek Pengetahuan Bahaya merokok Jumlah 

item 

1 Tahu tentang bahan kimia 6 

2 Tahu tentang dampak 6 

3 Tahu tentang penyakit yang ditimbulkan 6 

Total  18 

 

3.5.2. Angket Terbuka Perilaku merokok  

Angket perilaku merokok digunakan untuk mengungkap 

seberapa tinggi perilaku merokok pada mahasiswa. Angket perilaku 

merokok disusun menggunakan aspek-aspek perilaku merokok yaitu  

frekuensi, intensitas, dan lamanya berlangsung perilaku merokok, 

masing-masing aspek diungkap melalui satu aitem kemudian jawaban 

dari masing-masing aitem dikalikan. Pengukuran ini peneliti kutip dari 

dua jurnal penelitian tentang merokok untuk mengukur perilaku 

merokok yang dilakukan oleh (Melinda, Sharon, Elyzabeth, & Stacy, 

2009) dan (White, et al., 2017) 

3.6. Uji Coba Alat Ukur 

Kevalidan dan kehandalan data yang diperoleh dari 

narasumber diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Dengan 

jumlah yang banyak maka kemungkinan akan terjadi data eror. 
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3.6.1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah suatu indeks yang menunjukan alat ukur itu 

benar-benar mengukur apa yang di ukur (Notoatmodjo, 2012). 

Instrument dikatakan valid apabila dapat mengukur apa yang 

seharusnya diukur dan mengungkap variable peneliti. 

Teknik uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah 

teknik korelasi product moment dari karl pearson digunakan untuk 

memperoleh koefisien korelasi antara skor tiap item dengan skor total 

dan dikorelasikan dengan menggunakan teknik korelasi part whole 

untuk menghindari adanya kelebihan bobot. 

3.6.2. Reliabilitas Alat ukur 

Menurut (Notoatmodjo, 2012) Reliabilitas ialah indeks yang 

menunjukan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat 

diandalkan .Namun tidak sampai disitu, yang dimaksutkan oleh reliabel 

tidak hanya pada instrumennya melainkan juga pada datanya. Dengan 

begitu, instrumen harus reliabel sehingga mampu untuk mengungkap 

data yang dapat dipercaya..Pengukuran reliabilitas ini menggunakan 

teknik Alpha Cronbach. 

3.7. Metode Analisis Data  

Sebelum melakukan analisis data di dalam penelitian ini akan 

dilakukan uji asumsi yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Jika sebaran 

data variable pengetahuan bahaya merokok dan perilaku merokok tidak 

normal maka uji hipotesis data dengan statistic non parametric yaitu 

korelasi spearmans. Apabila sebaran data variable pengetahuan bahaya 

merokok dan variable perilaku merokok menunjukan normal maka uji 
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hipotesis data dengan statistic parametric yaitu korelasi product 

moment.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


